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Ondernemen

Thuiswerk heeft heel 
wat bedrijven en 
werknemers in staat 
gesteld ook tijdens de 
coronapandemie 

productief te blijven. Maar dat 
thuiswerk is niet voor iedereen 
zo makkelijk als het lijkt.

Bij het Antwerpse IT-bedrijf 
Xylos, dat bedrijven helpt om ef-
fi ciënt digitaal te werken, kunnen 
ze ervan meespreken. ‘Tijdens de 
lockdown zagen we een grote 
toename van de vraag naar per-
soonlijke begeleiding van werk-
nemers in de overgang naar digi-
taal werken’, zegt Peter Coppens, 
divisiedirecteur Digital Studio bij 
Xylos. Werknemers die vroeger 
met hun vragen bij collega’s 
terechtkonden, waren plots op 
zichzelf aangewezen.

‘Daarnaast zagen we een toe-
name van de vraag naar digitale 
leerprocessen. OASE, ons kennis-
platform waar we onder meer in-
structievideo’s en webinars delen 
over allerlei zakelijke software-
toepassingen, kende zowat 35 
procent meer consultaties.’

Xylos had al wat ervaring met 
‘gamifi cation’, het gebruik van 
spelelementen om mensen te 
motiveren tijdens opleidingen. 
Het ontwikkelde een spelconcept 
rond het idee van een ‘escape 
room’: deelnemers moeten sa-
menwerken om uit een kamer te 
ontsnappen en leren al spelend 
bepaalde functionaliteiten van de 
software te gebruiken.

‘We waren dat aan het ontwik-
kelen voor klassikale opleidin-
gen, tot een collega op het idee 
kwam een virtuele escape room 
te bouwen. Nog geen maand na 
het begin van de lockdown heb-
ben we een app gelanceerd die 
werknemers al spelend functies 
aanleert van Microsoft Teams (het 
zakelijke communicatie- en samen-
werkingsplatform dat deel uitmaakt 
van de Microsoft 365 kantoorsoft-
ware, red.).’

Een spel duurt ongeveer 
20 minuutjes en maximaal vijf 
mensen kunnen deelnemen. De 

eerste grote gebruiker was een 
onderwijsinstelling met 300 
werknemers. Intussen komen 
veel vragen en positieve reacties 
binnen, ook van Microsoft, zegt 
Coppens. ‘We zijn nu aan het kij-
ken naar andere toepassingen, 
zoals een spel dat kan helpen de 
IT-beveiliging te verbeteren.’

Xylos ontwikkelde de virtuele 
escape room in samenwerking 
met Start It X, het bureau van 
Lode Uy� erschaut dat grote be-
drijven intern helpt te innoveren. 
‘Ze hebben ons geholpen om de 
app sneller naar de markt te 
brengen, maar ze daagden ons 
ook uit om ze innovatiever te ma-
ken’, zegt Coppens. 

Xylos sluit niet uit dat het pro-
ject wordt afgesplitst in een zelf-
standig bedrijf, wat meteen een 
primeur zou zijn voor het 
250 man sterke IT-bedrijf.

Ondernemen
in coronatijden
In de rubriek Ondernemen in coronatijden laten we elke dag een 
bedrijfsleider aan het woord over hoe hij/zij deze crisis het hoofd biedt.
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Thuiswerkers 
leren al spelend
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Verder praten en uw ervaring delen over werken 
in tijden van corona? Scan deze QR-code en word 
lid van onze LinkedIn-groep ‘De Tijd Werkt’.

Start It X heeft ons 
geholpen om 
de app sneller 
naar de markt 
te brengen, maar 
daagde ons ook 
uit om ze innova-
tiever te maken.

Peter Coppens
Divisiedirecteur Digital Studio

Zeoliet is een mineraal dat een belang-
rijke rol speelt in de effi  ciëntie, en 
daarmee ook de duurzaamheid, van 
(petro)chemische processen. Het ge-
steente, dat in zijn natuurlijke vorm 
onder meer gebruikt wordt in ka� en-
bakvulling, bestaat uit silicium-, alu-
minium- en zuurstofatomen die in een 
regelmatige kristallijne structuur ge-
schikt zijn.

Het zeoliet voor industrieel gebruik 
wordt kunstmatig gemaakt om een 
hoge zuiverheid en een ideale struc-
tuur te krijgen. Het doet al decennia-
lang dienst als katalysator in de aard-
olieraffi  nage en de petrochemie, en 
recenter ook in hernieuwbare toepas-
singen zoals biomassaconversie en de 
chemische recyclage van plastic.

Bedrijven in die sector zijn in een 
race verwikkeld om het effi  ciëntste 
zeoliet te ontwikkelen. Een belangrij-
ke methode daarin is ‘mesoporisatie’, 
het verbeteren van de poreuze struc-
tuur van het zeoliet. Een beetje zoals 
een spons waarin extra gaatjes worden 
gemaakt om de zuigkracht te verho-
gen.

Rive Technology, een spin-out van 
het Amerikaanse MIT-instituut die 
vorig jaar werd overgenomen door de 
katalysespecialist W.R. Grace, ontwik-
kelde al eerder een proces om extra 
poriën in zeoliet te maken. Zeopore 
Technologies zegt dat het een nog 
betere methode heeft ontwikkeld. De 
spin-out van de KU Leuven bouwt 
voort op de kennis van het Centrum 

van Oppervlaktechemie en Katalyse 
van professor Bert Sels.

‘Het proces van Rive is weinig duur-
zaam en niet voor elke toepassing 
geschikt. Ze gebruiken dure en milieu-
belastende additieven die je na ge-
bruik ook weer van het zeoliet moet 
verwijderen. Ons technologieplatform 
vermijdt het gebruik van die additie-
ven en is bovendien veel beter schaal-
baar’, klinkt het.

Wat dat proces precies inhoudt, 
behoort tot de (gepatenteerde) keu-
kengeheimen van het bedrijf. ‘Post-
synthetische behandelingen in wate-
rige oplossingen in combinatie met 
stoom’, is het enige wat technologie-
directeur Danny Verboekend kwijt wil. 
Verboekend specialiseerde zich als 
academicus in het gebruik van 
mesoporeuze zeolieten als katalysator 
voor industriële processen.

Zeopore zegt dat zijn methoden 
niet alleen economisch rendabel en 
schaalbaar zijn, maar ook toelaten 
meer maatwerk af te leveren. ‘Er be-
staan meerdere raffi  nageprocessen, 
afhankelijk van de grondstof en het 
gewenste eindproduct. Wij kunnen 
het zeoliet voor elk van die processen 
optimaliseren door poriën van ver-
schillende groo� es te maken. In enke-
le weken tijd maken we de ideale re-
ceptuur aan voor een industriële 
toepassing’, zegt CEO Kurt Du Mong.

Daarnaast zoekt Zeopore ook naar 
de beste zeolieten voor de omze� ing 
van hernieuwbare grondstoff en, zoals 
biomassa en plastic afval. Die markt is 
sinds enkele jaren aan het groeien. Het 
bedrijf verwacht dat verbeterde zeolie-
ten er een essentiële rol in gaan spelen.

Achter de scheikunde op nano-
schaal schuilt een enorm economisch 
potentieel. ‘De katalyse maakt minder 
dan 2 procent uit van de kostprijs van 
raffi  nage, maar heeft wel een grote 
impact op het rendement. Elke verbe-

tering van de katalysator levert dus een 
grote toegevoegde waarde. Je mag 
rekenen op 50 miljoen dollar per jaar 
per installatie.’ 

Wereldwijd zijn een duizendtal 
zogenaamde crackers actief, installa-
ties om ruwe aardolie te raffi  neren tot 
bruikbare producten. Zeopore opent 
potentieel dus een markt opent van 
ruim 50 miljard dollar.

Zo ver is het bedrijf vandaag nog 
niet. ‘We zi� en in de fase dat we samen 
met industriële multinationals unieke 
katalysatoren ontwikkelen. We heb-
ben ook al een aantal overeenkomsten 
gesloten die de voordelen hebben 
aangetoond, en die ons op korte ter-
mijn inkomsten opleveren. Over twee 
à vier jaar verwachten we in de fase te 
komen waarin we onze recepturen in 
licentie geven aan grote bedrijven’, 
zegt Du Mong. 

In principe maakt Zeopore gebruik 
van de installaties van partnerbedrij-
ven, maar het sluit niet uit dat het een 
eigen installatie bouwt om zelf bewer-
kingen uit te voeren en producten in 
de markt te ze� en.

Om de periode tot een winstgevend 
zakenmodel te overbruggen, haalde 
Zeopore onlangs ‘meerdere miljoenen’ 
op bij het Sustainable Chemistry Fund 
van de Leuvense durfkapitaalgroep 
Capricorn Partners en bij de bestaan-
de aandeelhouders Innovation Fund, 
Gemma Frisius en de KU Leuven.

‘Met ons fonds beleggen we in che-
mische technologie die de wereld 
duurzamer kan maken, onder meer 
door effi  ciënter met grondstoff en om 
te springen. Zeopore past perfect in 
die fi losofi e dankzij de combinatie van 
CO₂-reductie in de huidige petroche-
mie en het potentieel in hernieuwba-
re grondstoff en’, zeggen de fondsbe-
heerders Wouter Van de Pu� e en Rob 
van der Meij, die carrière heeft ge-
maakt in de chemie- en katalysesector.

De raffi  nage van aardolie en 
andere chemische processen 
kunnen een stuk effi  ciënter en 
schoner dankzij Leuvense tech-
nologie. De universitaire start-
up Zeopore haalde er enkele 
miljoenen mee op.

Betere katalysatoren kunnen de aardoliera� inage productiever en duurzamer maken. © BLOOMBERG

Leuvens kristal helpt 
meer te halen uit aardolie

WIM DE PRETER

‘Als mensen in aanraking komen met 
reclame of producten, triggert dat 
reacties in hun lichaam waar ze zich 
vaak niet bewust van zijn, zoals ver-
anderingen in hun hartslag of oog-
bewegingen’, zegt Davide Rigoni, de 
oprichter van iCense. De Italiaan is 
hoogleraar neuromarketing en lid 
van de onderzoeksgroep marketing 
en consumentengedrag aan de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB). 

Marktonderzoekers als het 
Oost-Vlaamse Profacts testen 
reclame campagnes met online-
bevragingen en dieptegesprekken. 
ICense, een spin-off van de VUB, 
voegt een fysiologische laag toe, vaak 

zonder de respondenten vragen voor 
te schotelen. Aan de VUB ontwikkel-
de algoritmes ze� en metingen van 
hartslag, oogbewegingen, huidge-
leiding, gezichtsspieren en ademha-
ling om in emotionele reacties. 

Rigoni werkt aan een tiental pro-
jecten in België, Italië en het VK. Voor 
een Belgische mediaspeler meet hij 
met eyetrackingapparatuur en sen-
soren de reactie van kijkers op ver-
schillende reclameformaten op een 
televisie, laptop en smartphone. 

De Italiaan mikt met zijn techno-
logie niet alleen op bedrijven. Hij zet 
ze ook in tegen podiumstress bij 
publieke sprekers. ‘De metingen hel-
pen eigen stress te herkennen en die 
te vermijden.’

Brusselse spin-off  iCense ontcijfert emoties
De VUB-spin-off  iCense legt aan 
de hand van biomedische me-
tingen de impliciete emotionele 
reacties van consumenten op 
reclamecampagnes bloot.

De metingen helpen 
publieke sprekers hun 
stress te herkennen 
en die te vermijden.

DAVIDE RIGONI
OPRICHTER ICENSE

SEBASTIEN ROUSSEAU

AFVALVERWERKING

Suez wijst 
hoger bod Veolia 
opnieuw af
De Franse afval- en waterzuiverings-
reus Veolia verhoogt zijn bod op het 
belang (29,9%) dat het energie-
bedrijf Engie aanhoudt in concur-
rent Suez. Hij trekt zijn bod op van 
2,9 naar 3,4 miljard euro. Dat komt 
neer op 18 euro per aandeel Suez, 
terwijl eerder 15,50 euro per aandeel 
werd geboden. Veolia stelt een on-
derhandelingsperiode van zes 
maanden voor, ‘om een gemeen-
schappelijke basis voor een ak-
koord’ te zoeken. Het zegt dat er 
geen jobverlies komt in Frankrijk. 
Maar Suez wijst het voorstel af.

FARMA

Banenverlies bij 
GSK beperkt tot 
bijna de helft
De vakbonden en de directie bij het 
farmabedrijf GSK Vaccines zijn het 
eens geworden over een voorlopig 
akkoord over het begin dit jaar aan-
gekondigde transformatieplan. De 
onderhandelingen mondden uit in 
een verlies van 386 banen. Dat is 
45 procent minder dan de maxi-
maal 720 werknemers waarvan 
sprake was bij de aankondiging. 
GSK Vaccines heeft vestigingen in 
Waver, Rixensart en Gembloers. Het 
jobverlies situeert zich uitsluitend 
op managementniveau. GSK stelt 
in ons land 9.000 mensen tewerk. 

28 miljoen 
De Limburgse IT-groep Cegeka 
heeft samen met het Britse 
Serco een aanbesteding van 
het Europees Agentschap voor 
de veiligheid van de luchtvaart 
(EASA) gewonnen. Het vierjari-
ge contract heeft een waarde 
van 28 miljoen euro. 

CEGEKA

50 miljard
De Leuvense start-up Zeopore 
opent met zijn nieuwe tech-
nologie potentieel een markt 
van ruim 50 miljard dollar.


