De hoofdrolspelers
in dit verhaal:

Het kan snel gaan. Nog niet zo heel lang geleden was chemisch technoloog Eric van
Sonsbeek zzp’er en werkte hij vanuit huis in het Zeeuwse Hulst. Eind 2013 richtte
hij samen met zijn zakenpartner Berry Degens EColoRO op. Sinds vorig jaar is het
bedrijf gevestigd op de WaterCampus Leeuwarden en telt het negen medewerkers.
Dat is mooi, want EColoRO is een verrijking voor de watertechnologiesector. Het

... trof Reinder de Jong, Project Manager Foreign Direct Investment
NOM, die direct begreep dat er behoeft was aan meer ...

... net als Klaas Kooistra (toen nog) Project Manager bij Flinc om
het bussinessplan bij te punten ...

jonge bedrijf heeft een technologie ontwikkeld die zowel het watertekort als de
watervervuiling in de textielindustrie kan aanpakken.

De mooie stappen van

EColoRO

... net als Doefonds Frŷslan in de persoon van Investment
Manager Diederik Jongema. Financiering geregeld.
Door samen slim op te trekken krijgt EColoRO nog meer
ruimte om marktkansen goed te benutten.

Eric van Sonsbeek, ondernemer en eigenaar van EColoRO (biedt
oplossingen voor de watervervuiling in de textielindustrie), zocht
naar groeifinanciering ...

... en Alex Berhitu, Manager Business Development van de NOM
en de Water Alliance, erbij betrok ...

5

6

... Evelien Walstra, Senior Business Account Manager op de
afdeling Economische Zaken Leeuwarden, de hoofdstad van
watertechnologie, was onder de indruk ...

Horizon 2020-programma

sche vestigingslocatie. Samen met Alex Berhitu, Manager

de NOM, maar destijds actief als Project Manager bij Flinc.

lovend bedrijf als EColoRO immers enorm veel kansen.

Inmiddels zijn al goede resultaten geboekt in Turkije, een

Business Development van de NOM en de Water Alliance,

‘Toch kun je op financiers maar één keer een eerste indruk

Denk aan uitstekende onderzoeksfaciliteiten, demosites

land met veel textielfabrieken en een groot watertekort. En

is vervolgens een proces in gang gezet om EColoRO zo opti-

maken. Om niets aan het toeval over te laten is Flinc bijna

en de aanwezigheid van kennisinstituut Wetsus. Niet veel

alles wijst erop dat er snel meer successen zullen volgen.

maal mogelijk te faciliteren. Zo hebben wij de onderneming

een half jaar intensief bezig geweest met het aanscherpen

later heb ik hem kennis laten maken met de dynamiek en

Dat is ook in Brussel niet onopgemerkt gebleven. Zo kreeg

in contact gebracht met potentiële financiers, waaronder

van het businessplan en de financieringsstrategie. Zodat

de energie van de stad en natuurlijk met WaterCampus

EColoRO tot de eigen verrassing het verzoek om samen

Doefonds Fryslân. Daarnaast hebben wij Eric gevraagd om

ze goed aansloten op de wensen en verwachtingen van

Leeuwarden. Met resultaat! Want inmiddels is EColoRo

met zes partners voor 3,7 miljoen euro een Europees proef-

na te denken over WaterCampus Leeuwarden, een locatie

potentiële financiers. Pas nadat wij en EColoRO 100%

op WaterCampus Leeuwarden gevestigd. In Johannes de

project op te zetten, gefinancierd uit het Europese Horizon

die naar ons idee voor EColoRO van grote toegevoegde

tevreden waren zijn de plannen voorgelegd aan de NOM,

Doper Business Centre om precies te zijn; dé hotspot voor

2020-programma.

waarde kan zijn. En niet onbelangrijk: om het businessplan

Doefonds Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Waarom de

watertechnologiebedrijven.’

en de financieringsstrategie echt scherp te krijgen is een

gemeente Leeuwarden? Omdat we wisten dat de gemeente

afspraak geregeld met Flinc.’

Financieringsvraag

als geen ander in staat is om interessante bedrijven in de

Doefonds Fryslân over de financiering

Geld uit Europa was er uiteraard niet meteen. Toch moest er

watertechnologiesector te enthousiasmeren over Leeuwarden

‘Door NOM FDI, NOM BD en Flinc werd ik geattendeerd

door het bedrijf de nodige euro’s worden besteed. Niet in de

als best mogelijke vestigingslocatie. Maar ook omdat we al

op EColoRO’, blikt Diederik Jongema terug. De Investment

jaren heel goed met de gemeente samenwerken.’

Manager van Doefonds Fryslân was dusdanig enthousiast

laatste plaats door de mogelijke orders uit Turkije. Anders
gezegd: EColoRO had financiering nodig. Vandaar dat ondersteuning werd gevraagd door de NOM. Wat is er sindsdien
gebeurd? Welke stappen werden doorlopen? Welke partijen
waren er bij betrokken? En ook: hoe is EColoRO eigenlijk in
Leeuwarden terechtgekomen?

Elektrocoagulatie

HET WATERTECHNOLOGIECLUSTER BIEDT EEN
VEELBELOVEND BEDRIJF ALS ECOLORO ENORM
VEEL KANSEN. DENK AAN UITSTEKENDE
ONDERZOEKSFACILITEITEN, DEMOSITES EN DE
AANWEZIGHEID VAN KENNISINSTITUUT WETSUS

over het vernieuwende karakter van de technologie dat hij

Gemeente Leeuwarden over de vestigingslocatie

besloot het bedrijf een financiering te verstrekken. ‘ECo-

Evelien Walstra is Senior Business Account Manager op de

loRO past in alles binnen de criteria van het fonds. Het is

afdeling Economische Zaken van de gemeente Leeuwarden.

hoog innovatief, de markt adopteerde het al en het biedt

Eén van haar taken is het aantrekken en stimuleren van

bovendien werkgelegenheid en economische groei voor de

bedrijvigheid in de stad. ‘Vorig jaar werd ik tijdens het

regio. Door samen met de NOM en de gemeente Leeuwarden

Midzomerfeest van de NOM door Klaas Kooistra voorge-

op te trekken geven wij EColoRO nog meer ruimte om

steld aan Eric van Sonsbeek’, vertelt ze. ‘Ik was onder de

marktkansen goed te benutten. In financiële zin, maar ook

In de textielindustrie worden grote hoeveelheden water

behoort dat voorgoed tot het verleden. Centraal in de

NOM FDI en BD over de werving

verbruikt. Tot voor kort ontbrak de technologie om de

technologie staat elektrocoagulatie. Hiermee is het moge-

‘EColoRO had zicht op een aantal flinke orders in Turkije

kleurbaden en het spoelwater te hergebruiken. En dus

lijk 93 tot 96 procent van de pigmenten/kleurstoffen uit

en was in eerste instantie op zoek naar mogelijkheden voor

Flinc over het businessplan

indruk van zijn verhaal en de plannen van EColoRO. Hij

door het bedrijf te laten profiteren van ons gezamenlijk

werd het zwaar vervuilde water vaak gedumpt, met alle

het afvalwater te halen. Vervolgens wordt het water met

groeifinanciering’, vertelt Reinder de Jong, Project Manager

‘Het was ons direct duidelijk dat EColoRO beschikt over een

vertelde echter ook dat het bedrijf zich wellicht in een

netwerk.’

milieugevolgen van dien. Maar als het aan EColoRO ligt,

behulp van membranen volledig zuiver gemaakt.

Foreign Direct Investment van de NOM. ‘Maar ook was er

innovatief en kansrijk product’, onderstreept Klaas Kooi-

andere plaats wilde vestigen. Dat kan toch niet waar zijn,

voor de uitbouw van het bedrijf behoefte aan een strategi-

stra, tegenwoordig Investment Manager Aanjaagfonds bij

dacht ik. Het watertechnologiecluster biedt een veelbe-
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