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AkzoNobel is fishing for the bricks of start-ups

Presentation of paint that illuminates electricity during AkzoNobel's challenge. Photo: Peter Strelitski for the FD

paint that purifies the air indoors. Great for people with asthma. Or a paint that kills

bacteria, ideal in hospitals. Lacquers with which you can light up a surface. Handy when

you come home in the dark.

It is a selection of the more than twenty finds that paint producer AkzoNobel Paints & Coatings has

selected via a competition launched in January, 'challenge' in jargon. A beauty competition with

Paint maker AkzoNobel has discovered the world of smart, young
companies. It holds 'start-up challenges' and hopes to find breakthroughs
that 'exceed imagination'. From pigment from coffee to advanced print

heads.
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which a company hopes to receive surprising and innovative ideas.

Paint producer AkzoNobel challenges start-ups in an innovation competition.

Other groups, such as DSM and Nouryon (ex-Akzo), have been working with such 'challenges' for some
time.

The paint company is thus accelerating the development of innovative products.

Start-ups are sometimes suspicious about challenges, but cooperation with multinational offers
opportunities to develop their product quickly.

The assignment: 'Paint the future'. She delivered 160 entries to AkzoNobel. Lacquers and coatings,

the traditionally conservative paint world has discovered, can color and protect much more than a

surface. But how to discover what else they can do?

Ultimate dream
Until this year, AkzoNobel relied on its own research and on collaboration with universities,

suppliers and customers, under the motto 'open innovation'. As far as it worked with start-ups, it

was simply because "we met them somewhere on our property and they had an interesting novelty

in their portfolio," says Klaas Kruithof at AkzoNobel's Amsterdam headquarters. He has been

working for the paint branch since 1984 and since 2017 the technology director (CTO).

This year AkzoNobel seizes the challenge as a tool for innovation. With that you also reach people

from outside the paint world: there you will find the wildest and perhaps the most interesting

'solutions'. Ideas that AkzoNobel can then bring to fruition together with the developer and bring

them to the market.

'For example, the ultimate dream is to make a paint that you put on the wall and
with which you then have a solar panel'• Klaas Kruithof, technology director of AkzoNobel

Klaas Kruithof hopes for a breakthrough 'that now exceeds our imagination'. 'For example, the

ultimate dream is to make a paint that you put on the wall and with which you then have a solar

panel. We do already have a coating for wall and roof corrugated sheets. It absorbs solar heat, so

that a water system can be heated at the rear of the wall. That coating gives off more heat than a

normal one. That just saves 10 to 15 degrees Celsius. ' Or a lacquer that repairs itself, an imitation

of the self-healing capacity of human skin. "The challenge is an excellent instrument that helps to

think totally out of the box."

In brief
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Veel sneller scouten
Het fenomeen challenge is niet nieuw. Andere concerns zoals DSM, Philips en Nouryon — tot vorig

jaar nog de chemietak van AkzoNobel — gebruiken de aanpak al langer. Het is een ideale manier

om als concern scherp te blijven op wat er in de markt leeft, zeggen de concerns. Zeker nu de

sector sterk in beweging is en de technologische vragen — met het oog op duurzaamheid en de

overgang van fossiel naar 'groen' — veel fundamenteler zijn dan in de afgelopen 20 à 25 jaar. Dat

vergt een andere zoektocht naar nieuwe producten.

Marco Waas, RD&I-directeur bij Nouryon, is uiterst tevreden over de uitkomsten van de al drie jaar

op rij georganiseerde challenge 'Imagine Chemistry'. 'Het werkt. Met een aantal start-ups zijn we

nu een commerciële relatie aangegaan. Het is een zeer effectieve manier om gericht met start-ups

en anderen in contact te komen.'

‘Zo'n challenge levert enorme tijdwinst op voor het scouten en screenen van de
juiste, nieuwe oplossingen’• Marco Waas, RD&I-directeur bij Nouryon
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Op 25 mei selecteert ook Nouryon weer uit een groep van dertien kandidaten (ruim 160

inzendingen) zijn prijswinnaars, waarmee het een samenwerking aangaat.

Waas: 'Zo'n challenge versnelt de keuze voor mogelijke oplossingen van maanden of jaren naar

enkele weken. Dit is efficiënt voor alle partijen. Het geeft ook een boost aan de start-ups in hun

ontwikkeling. Het levert een enorme tijdwinst op voor het scouten en screenen van de juiste,

nieuwe oplossingen.'

Eerder niet rijp voor challenge
Ook DSM organiseert al jaren challenges, zo stelt Pieter Wolters, directeur DSM Venturing en

vicepresident DSM Innovation Center. 'Het is een uitstekende manier om innovaties te ontdekken

die mogelijk concreet toegevoegde waarde hebben voor onze kernactiviteiten, onze nieuwe

business en voor duurzaamheid. De challenge is de eerste stap. Eenmaal geïdentificeerd is de

volgende stap de innovator te helpen in het creëren en opschalen naar marktklare oplossingen.'

Verschillende nieuwe vindingen van start-ups zijn tijdens de driedaagse challenge-bijeenkomst in Amsterdam doorgelicht en
besproken. Foto: Peter Strelitski voor het FD
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De challenge is nu ook doorgedrongen tot de verfsector. 'We zijn bij mijn weten de eerste', aldus

Kruithof. De verftak van AkzoNobel was er eerder nog niet rijp voor. 'Coatings was niet goed

georganiseerd. Er waren veel reorganisaties, we zaten niet lekker in ons vel. En dat is belangrijk

want als je zo'n challenge organiseert, dan moet je er ook opvolging aan kunnen geven.'

Argwaan bij start-ups
Alle concerns die een challenge organiseren, krijgen te maken met de argwaan van de start-ups. Ze

vrezen hun keukengeheimen te moeten weggeven. 'We zijn er niet op uit om hun ideeën te pikken.

Beide partijen moeten er wat aan hebben', zegt Kruithof. 'Natuurlijk, het ultieme doel voor

AkzoNobel is samen winst maken. Dat is voor ons het allerbelangrijkste. We willen de vindingen

als een commercieel product naar de markt brengen.'

A
kzoNobel vroeg begin dit jaar de buitenwereld innovatieve ideeën op vijf terreinen in te brengen:
‘slimme toepassing’ van verf, nieuwe functies voor verf, duurzame circulaire oplossingen,
verfideeën met een rol voor biotechnologie en ideeën die onderhoud van oppervlakten beter

voorspelbaar en efficiënter maken.

Akzo selecteerde uit het aanbod van de 160 kandidaten 21 start-ups voor een driedaagse in Amsterdam.
In die dagen bouwden ze - onder begeleiding van 21 mentoren - ieder afzonderlijk een businesscase voor
samenwerking met AkzoNobel. De casussen zijn op 16 mei voorgelegd aan een jury met deskundigen
van binnen en buiten het concern. Daaruit zijn donderdagavond vijf veelbelovende start-ups gekozen
waarmee Akzo wil gaan samenwerken: Alucha Recycling Technologies (Nederland), dat bio-olie haalt uit
afval; Qlayers (Nederland) dat automatische printkoppen produceert om grote oppervlakken mee te
verven; Apellix (VS), dat drones ontwikkelt die oppervlakken kunnen schoonmaken en van coating
kunnen voorzien; Interface Polymers (Verenigd Koninkrijk) dat verfoppervlakken kan verbeteren met
speciale polymeren, en SAS Nanotechnologies (VS) dat roestbestendige pigmenten maakt.

En natuurlijk zit er ook voor de start-up voordeel aan. 'Zij krijgen via onze challenge een

mogelijkheid om een rol te spelen in de coatingsindustrie. Ze maken zo minder fouten en hoeven

minder te dwalen. Het versnelt hen enorm. We lopen letterlijk samen over de rode loper, zo voel ik

dat oprecht.'

Pigment uit koffieresten
De start-ups wagen het erop. De voordelen voor hen zijn aantrekkelijk. Zoals het geselecteerde

CaffeInk, een negen maanden oude onderneming in Heemstede dat donkere pigmenten haalt uit

Innovaties op vijf terreinen
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koffie-afval. Ceo Eline Leising (30) hoopt via de challenge van AkzoNobel het ontwikkelingsproces

te versnellen. 'We hopen de input van AkzoNobel in onze testen te verwerken. Op de lange termijn

hopen we erop dat AkzoNobel een afnemer wordt.'

'We kennen verhalen waarbij een partner er met het idee van door gaat, maar dat is niet zozeer

gekoppeld aan een challenge. Dat kan ook een klant zijn. Vervolgens hadden we contact met onze

mentor, van AkzoNobel, en dat ging erg goed. We moeten een markt zien op te bouwen. Als je je

continu laat tegenhouden, kom je nergens.'

Foto: Peter Strelitski voor het FD

Binnen een week commitment
Ook ceo Josefien Groot van het bijna twee jaar oude Qlayers in Delft neemt het risico. 'Ach, je weet

het nooit. Je moet altijd voorzichtig zijn met wat je wel en niet zegt.' Haar bedrijf maakt

printkoppen om coatings geautomatiseerd op oppervlakten aan te brengen, zonder 'overspray'.

'Je moet bijvoorbeeld niet vertellen hoe je techniek precies werkt, je vertelt alleen het resultaat en

hoeveel de kostenbesparing is. Maar ik ben heel blij met de challenge. Het is anders zeer lastig als
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stap om bij AkzoNobel binnen te komen. Nu krijg je in een week tijd een commitment.'

   

 Door Hans Verbraeken 
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