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Dit meerjarig beleidsplan is een document dat jaarlijks bijgehouden wordt. Het bestaat uit de volgende 
hoofdstukken: 

 
IWO statuten 
Achtergrond voor de oprichting van IWO 
De missie van IWO 
Aandachtsgebieden en Projecten 
Organisatie 
Financiering 
Bijlage A - Historische activiteiten van IWO 
Bijlage B - Partners van IWO in consortia 

 
 
IWO	statuten	

 
De Stichting Instituut voor Wetenschap en Ontwikkeling is opgericht in 1994 in Ede (kortweg IWO). Als 
doelstelling is geformuleerd in de statuten: “De stichting heeft ten doel: a. het bedrijven van 
wetenschap; b. het ontwikkelen van individuen en gemeenschappen middels educatie, begeleiding, 
advisering en publikaties”. Als werkwijze wordt omschreven: “De stichting tracht haar doel te bereiken 
door: a. het uitvoeren en/of coördineren van wetenschaps- en ontwikkelingsprojecten danwel 
ondersteuning te verlenen bij dergelijke activiteiten; b. al hetgeen met de doelen van de stichting 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords”. Kort samengevat, heeft IWO de ambitie om hoogwaardige kennis zodanig beschikbaar te 
maken dat deze werkelijk ten goede komt aan het algemene nut. 

 
 
Achtergrond	voor	de	oprichting	van	 IWO	

 
De aanleiding voor de oprichting van de IWO was een samenstel van redenen, maar de belangrijkste 
aanleiding was wel de Elektriciteitswet van 1989. Deze wet scheidde productie en distributie in de 
elektrische energievoorziening met het oogmerk meer marktwerking en efficiëntie te bereiken. Als 
afgeleid effect moest KEMA, het gezamenlijke test- en onderzoeksinstituut van de e-sector 
verzelfstandigen. De financiering van onderzoek via de zogenaamde Collectieve Opdracht werd 
afgebouwd en deels vervangen door contractresearch. Voor diverse onderzoeken die internationaal 
goed werden ontvangen en een praktisch impact hadden, viel de financiering geheel weg. Daar het 
stopzetten van toonaangevend onderzoek op het gebied van Weibull-statistiek als een groot verlies 
werd beschouwd, werd gezocht naar een mogelijkheid dit apart onder te brengen in een organisatie 
waar vrijwilligers dit not-for-profit verder konden ontwikkelen. 

 
Ook op het gebied van duurzame energie alsmede pastoraal en cultureel gebied waren een aantal 
projecten die opgestart zouden kunnen worden. De gemeenschappelijke noemer van deze projecten 
was de wens individuen of gemeenschappen zoals mensen in nood, de elektriciteitssector tot en met 
de complete samenleving toe gediend zouden worden met hoogwaardige kennis. De term valorisatie 
was in die tijd nog niet in zwang, maar dit begrip vangt wel vrij goed het oogmerk van IWO: namelijk 
hoogwaardige kennis beschikbaar maken voor duurzame ontwikkelingen, waarbij duurzaam moet 
opgevat als dienend voor het algemeen nut. IWO positioneert zich niet zozeer als een charitatieve 
organisatie met veel vrijwilligers, maar veeleer als een organisatie die hoogwaardige kennis wil 
organiseren doorgaans in nauwe samenwerking met andere partijen.
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De	missie	van	IWO	
 

Het doel en werkwijze uit de statuten zijn actueel gebleven, maar worden tegenwoordig als volgt 
omschreven in termen van een missie en de daarbij passende werkwijze. 

 
Het Instituut voor Wetenschap en Ontwikkeling (IWO) is als stichting opgericht in 1994 met als doel 
expertise te mobiliseren of te ontwikkelen voor duurzame ontwikkelingen. IWO als not-for-profit ngo 
(non governmental organisation) beoogt vooral een kennisintensieve organisatie te zijn die expertise 
en innovaties benut (valoriseert) bij praktische ontwikkelingen. 

 
De missie van IWO bestaat uit 

het identificeren en selecteren van te steunen duurzame ontwikkelingen 
het mobiliseren van de benodigde expertise via het IWO netwerk en consortia 
het managen, begeleiden, participeren en/of faciliteren van projecten voor de realisatie van de 
geselecteerde duurzame ontwikkelingen 

 
De missie van IWO leidt tot een werkwijze waarbij actief de samenwerking met andere partijen wordt 
gezocht. Over het algemeen werkt IWO als een kennisinstelling die gericht is op het tot stand brengen 
van duurzame ontwikkelingen middels consortia en het realiseren van vooruitgang bij de doelgroep en 
partners of het nu gaat om maatschappelijke groepen, overheid, ngo's of industriële partijen. 

 
IWO communiceert met name naar de partners en doelgroepen, en publiceert tevens over de 
resultaten via wetenschappelijke conferenties, rapporten en bladen. 

 
 
Aandachtsgebieden	en	Projecten	

 
IWO is een multidisciplinaire organisatie met een netwerk dat zich uitstrekt over vele vakgebieden. Het 
van nature samenwerken met experts buiten de eigen organisatie maakt dat IWO in staat is kwesties 
in een brede context te plaatsen en vanuit diverse kanten te benaderen. De disciplines die 
samenkomen in IWO projecten zijn bijvoorbeeld: wiskunde, natuurkunde, techniek, rechten, 
sociologie, pedagogiek, bedrijfskunde, gezondheidszorg en cultuur. 

 
IWO heeft inmiddels via vele projecten invulling gegeven aan zijn missie. Een lijst van projecten en 
activiteiten is gegeven in Bijlage A. 

 
Diverse projecten die geïnitieerd en/of uitgevoerd zijn door IWO hebben een duidelijke en 
gedocumenteerde impact gehad. Aansprekende voorbeelden zijn: 

Elektrisch vervoer: in 2005 voerde IWO een studie uit naar de mogelijkheden van batterijen 
versus die van waterstof voor schoon vervoer. Dankzij de introductie van nanotechnologie 
namen de mogelijkheden van batterijen dermate toe dat elektrisch rijden veel waarschijnlijker 
een impact op schoon vervoer zou krijgen dan methaan en waterstof waar in die tijd alle 
aandacht en subsidies naar uit gingen. 

o Discussie met SenterNovem om bij schoon vervoer de aandacht te verleggen van 
waterstof en methaan naar batterijen 

o Consortium van IWO met KEMA, ECN, Essent (later Enexis) en NUON (later 
Alliander) om de impact van grootschalig laden op het elektriciteitsnet, het milieu en 
de socio-economie te onderzoeken in het ITM-project. Hierbij werden discussie 
gevoerd met vele relevante partijen zoals Ministeries, Shell, e-bedrijven, ANWB, 
Consumentenbond, Gemeente Amsterdam. 

o Als gevolg van dit project hebben allereerst Enexis en later ook Alliander en Stedin 
het voortouw genomen bij het onderwerp elektrisch vervoer via promoties, o.a. e-laad 
en andere initiatieven fors op de kaart gezet en zijn de Nederlandse netwerkbedrijven 
ook vroeg een gesprekspartner in internationale commissies geworden. 

o In 2013 is duidelijk dat elektrisch rijden zich ontwikkelt tot volwaardig alternatief voor 
fossiele brandstoffen en dat vele partijen in de markt zich hier mee bezighouden.
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Voortgaande vergroting van het marktaandeel zal echter nog wel de nodige 
ontwikkelingen vergen, maar de duurzaamheid is hier sterk bij gebaat. 

o De IWO-missie richt zich op: duurzaam vervoer, duurzame energie, verbetering van 
energie-efficiëntie, betrouwbaarheid van elektriciteitsvoorziening, vermindering 
luchtverontreiniging m.n. in de grote steden, goed socio-economisch samenspel 

IEEE Internationale conferentie: De IEEE (USA) is de veruit grootste ingenieursorganisatie ter 
wereld die via diverse onderafdelingen internationale conferenties organiseert. In 2001 is door 
KEMA, IWO en TU Eindhoven de International Conference on Solid Dielectrics (ICSD’01) 
georganiseerd. Van 24-29 juni werden 20 lezingensessie en meerder postersessies gehouden 
waarbij meer dan 400 (co)-auteurs vanuit de gehele wereld hun werk presenteerden. Dankzij 
IWO kon er voor het eerst ook een onderzoekster uit Oekraïne deelnemen. De organisatie van 
ICSD’01 startte in 1999 en eindigde met evaluaties eind 2001. 

o De IWO-missie richtte zich op: bevordering internationale samenwerking, spreiding 
van wetenschappelijke kennis, participatie vanuit arme Oost-Europese landen 

Maritieme supergeleiding en elektrische opslag: Vanaf circa 2007 worden diverse initiatieven 
ondernomen op het gebied van elektrificatie in automotive en later de maritieme sector 

o Er wordt diverse partijen in de maritieme sector samengewerkt. T.g.v. van de batterij- 
onderzoeken heeft Imtech in Schotland twee ferries mogen bouwen met een 
duurzame hybride voortstuwing. Op het gebied van supergeleiding wordt met de 
Koninklijke Marine, TU Twente en Imtech onderzoek gedaan naar degaussing met 
behulp van hoge temperatuur supergeleiding. 

o De IWO-missie richt zich op: innovatie in de maritieme sector, concurrentiepositie van 
de Nederlandse scheepsbouw op elektrotechnisch gebied, ondersteuning van 
veiligheid via hoogwaardige nieuwe supergeleidende technologie en elektrische 
opslagsystemen. IWO blijkt zich te onderscheiden door de focus op het daadwerkelijk 
geïmplementeerd krijgen van kennis bij bedrijven als Imtech. 

Volken- en asielrecht: Vanaf 2002 kreeg IWO te maken met twee culturele vrijwilligers die als 
asielzoeker uitgeprocedeerd raakte. De stellingname van Human Right Watch, UNPO en 
Amnesty International stonden hierbij haaks op die van de IND. IWO heeft daarop zelf een 
onderzoek ingesteld in samenwerking met UNPO en een verkenning ter plekke. Dit leidde tot 
een onverwachte samenwerking met UNPO en de universiteiten van Utrecht en Amsterdam 
alsmede PILPG en met contacten met kamerleden over de kwestie in Kameroen, waar nu het 
voormalige Britse Kameroen overheerst wordt door het voormalige Franse Cameroun. Daar 
de lokale bevolking alleen via vreedzame en juridische weg de historische verdragen tracht 
geëerbiedigd te krijgen, paste hun vraagstuk goed bij de IWO-missie. Nadat de vluchtelingen 
permanente verblijfsvergunningen ontvingen, is IWO verzocht zich in te zetten voor duurzame 
ontwikkelingen in Kameroen en heeft zich teruggetrokken uit het politieke aspect. Hiervoor is 
samenwerking gezocht met ISCOM (NL), lokale partijen in Kameroen (REI, CBC Health Care) 
en Cigré (internationaal samenwerkingsverband van de elektriciteitssector). Het uitbouwen 
hiervan vergt echter nog veel werk. 
Duurzame energie thuis: In opvolging van het ITM-project zijn er diverse onderzoeken en 
educatie-trajecten opgezet voor installatiebedrijven. 
Duurzame energie in West-Afrika en Kameroen: onderzoek naar haalbaarheid 
hernieuwbare energie, o.a in Kameroen (HAN Masterstudent) , business cases en 
praktische support aan REI jonge ondernemer PV installaties 

 
De	organisatie	van	IWO	

 
Bij de oprichting bestond het bestuur uit de oprichters Rob Ross en Trudy Ross-Bikker. De activiteiten 
en financiering waren dermate beperkt en overzichtelijk dat uitbreiding van het bestuur niet dringend 
was. De nadruk lag op statistische modellen en cultuur. Vanaf 2002 werd er met grotere, tijdelijke 
projectteams van vrijwilligers gewerkt voor culturele bijdragen. Hoewel de projecten een grotere 
impact begonnen te krijgen en ook een hogere organisatiegraad vergden, bleef de stichting zelf nog 
zeer overzichtelijk. 

 
Vanaf 2005 sloten zich individuen aan uit de elektriciteitssector die óf met de VUT waren gegaan óf 
zich hadden verzelfstandigd. Uit de verkennende studies die daaruit volgden, begon IWO zich te 
ontwikkelen richting duurzame energie en ontstonden consortia die subsidieprojecten initieerden en 
uitvoerden. De groei van de organisatie in omzet en het commitment aan gesloten overeenkomsten 
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vroegen om nadere invulling van het bestuur. Vanaf dat moment zijn er juridische en organisatorische 
adviezen ingewonnen en is het bestuur op volle sterkte gebracht. 
 
Tevens is IWO lid geworden van KIEMT, waar ook behoefte was aan een partij die kennis kon 
mobiliseren. Hierop heeft IWO erkenning als private kennisinstelling aangevraagd bij het Ministerie 
van Economische Zaken en deze ook ontvangen dec 2007, waardoor innovatievouchers besteed 
konden worden via IWO. 

 
In 2007 heeft IWO ook de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling aangevraagd en 
ontvangen. Omdat nog onzeker was welke regels zouden gelden t.a.v. financiering en de mogelijkheid 
voor bestuursleden om te werken in subsidieprojecten, is een afzonderlijke rechtspersoon (IWO 
Project bv) opgericht die de missie van de stichting onderschrijft en jaarlijks tenminste een vijfde van 
zijn resultaat afdraagt aan de stichting, maar in de praktijk verder gaat en zich feitelijk garant stelt voor 
de continuïteit van IWO. Het bestuur van IWO en de directie van de bv zijn voor een groot deel gelijk, 
waardoor de afstemming en verantwoording van bestedingen naadloos is. IWO is hierdoor ook niet 
afhankelijk van gevers en subsidies, maar overweegt wel deze kanalen structureel aan te boren, 
omdat beoogde ontwikkelingsprojecten in Afrika enerzijds te duur blijken om alleen door IWO Project 
bv te laten financieren en anderzijds betaalde medewerkers ter plekke vergen. Alleen de 
adviseringstrajecten aan REI, Kameroen worden momenteel kosteloos opgebracht. 

 
Het huidige bestuur van IWO bestaat uit: 

Voorzitter: R. Ross 
Algemeen-adjunct: T. Ross-Bikker 
Penningmeester: P. Hafkamp 
Hoofd ICT & Internet: J. Schokker 

 
Toegevoegde taken zonder bestuursfunctie: 

Elektrisch vervoer en batterijen: R. Hunik 
Sharepoint: W. Hendriks 

 
Financiering	

 
IWO wordt bedreven als een mean & lean organisatie. De ontwikkeling en spreiding van kennis 
alsmede de vorming van consortia om geselecteerde duurzame projecten op te pakken vereisen 
vooral inzet en ervaring van kenniswerkers en die vormen het voornaamste ‘kapitaal’ van IWO. 

 
Qua uitgaven wordt de volgende lijn aangehouden: 

Arbeid binnen de stichting geschiedt op basis van vrijwilligerswerk. 
Er worden géén vacatiegelden of andere vergoedingen uitgekeerd voor bestuursactiviteiten. 
Kosten voor reizen, huisvesting en faciliteiten voor het bestuur worden doorgaans gedragen 
door de bestuursleden zelf of door IWO Project bv. Vrijwilligers hebben recht op een 
vergoeding van €0,19/km. In de praktijk schenken virjwilligers deze vergoeding vaak aan IWO. 
Als projecten betaalde inzet vergen van IWO-medewerkers, dan worden dergelijke projecten 
meestal ondergebracht bij IWO Project bv waar een loonadministratie is ingericht via een 
accountantskantoor (Boon, Apeldoorn). 
Innovatievouchers dienen altijd via de stichting IWO te verlopen evenals het loon voor de 
betreffende medewerkers. Deze constructie is echter (vrijwel) verdwenen en de daarmee 
gepaard gaande inkomsten en loonkosten eveneens. 

 
De inkomsten van IWO zijn enerzijds in natura zoals kennisintensieve arbeid, vrijwilligerswerk en 
anderzijds worden de meeste kosten gedragen door IWO Project bv. Voor een klein deel zijn giften 
afkomstig van bestuursleden. Er worden geen subsidies ontvangen en ook is er geen geversgroep. 
Toch wil IWO dit kanaal wel gaan benutten, m.n. voor de ontwikkelingsactiviteiten in Afrika. 

 
De uitgaven van IWO zijn in de meeste gevallen ook zeer klein gemeten naar de impact die projecten 
hebben. De reden is IWO m.n. een kennisintensieve organisatie is waarbij een deel van de arbeid 
vrijwilligerswerk is. Zodra de missie leidt tot een project waar loonkosten worden vergoed, wordt dit 
project doorgaans ondergebracht binnen de IWO Project bv die daar administratief op is ingericht. 
Financiering via fondswerving voor projectenuitgaven in Afrika wordt nog nader onderzocht.
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Bijlage A – Historische activiteiten van IWO 

 
In onderstaande tabel is een niet-uitputtende lijst van activiteiten van IWO weergegeven. 

 
Project / activiteit Doel Partners van IWO 
IWO-Weibull analyzer (2013) Onderzoek, ict-tool ontwikkeling en 

educatiemateriaal voor betrouw- 
baarheidsanalyses bij asset 
management in vliegtuigindustrie en 
energievoorziening; publicaties via 
Cigré 

IPbv NLDA  LCW (Logistiek 
Centrum Woensdrecht, KLu) 
TenneT 

TVVL nanogrids (2013) Onderzoek en kennisdisseminatie 
rond efficiënte nanogrids en micro- 
WKK in huizen i.c.m. EV 

IPbv TVVL 

Pilot study en demo HTS 
Degaussing in submarine model 
(2013) 

Onderzoek naar de feasibility en 
demonstratie van een proefneming 
met supergeleidende degaussing 

IPbv  Imtech   Koninklijke Marine 
TUTwente  NLDA  evt. Nexans (D) 

Kansen met batterijen en 
supergeleiding (2012) 

Onderzoek naar de mogelijkheden 
van twee technieken geschikt voor 
lage spanning en hoge stroom 

IPbv Imtech NLDA  Damen Naval 
Koninklijke Marine 

Renewable Energy for Cameroon - 
(2011-2012) 

Verkenning naar mogelijkheden om 
duurzame technologie in te zetten in 
Kameroen plus educatie 

CBC-Healthcare REI BUST 

HTS degaussing (2011) Onderzoek naar de mogelijkheden 
en merites van degaussing m.b.v. 
supergeleiders i.p.v. koper 

IPbv Imtech, NLDA, Koninklijke 
Marine 

Smart Grids en Elektrisch Vervoer - 
(2011) 

Workshops voor installateurs IPbv Uneto-VNI 

CO2 reductie met behulp van grotere 
kabeldiameters (2010) 

Onderzoek naar kabeldiameters in 
elektriciteitsnettenwereldwijd en de 
mogelijkheid de carbon footprint te 
verkleinen door grotere diameters 

IPbv ECI (EU Copper Institute) 
ECON 

All Electric House - (2010) Drie artikelen en conceptstandaard 
voor all-electric house 

IPbv Uneto-VNI 

DC versus AC in woningen - (2010) Literatuurstudie en artikel over 
gelijk- versus wisselspanning in 
woningen 

IPbv Uneto-VNI 

Maritieme Hoge Temperatuur 
Supergeleiding - (2010) 

Onderzoek naar de perspectieven 
van supergeleiding aan boord van 
schepen 

IPbv Imtech, NLDA TU Twente 
Damen Naval 

Standaardisatie van elektrische 
laadpalen - (2010) 

Studie naar standaardisatie van 
elektrische auto's met laadpalen 

IPbv Uneto-VNI 

Impact of superconductive 
technology on copper (2010) 

Inventarisatie supergeleiders in 
technische applicaties en het effect 
daarvan op het gebruik van koper 

IPbv ECI (EU Copper Institute) 
ECON 

IS project - Innovatieve 
Elektriciteitsnetten aan boord van 
Schepen [MAR09010] - (2009 - 
2013) 

Onderzoek naar principes en 
technieken om de 
energievoorziening aan boord van 
schepen radicaal te verbeteren 

IPbv Imtech TNO Vacon NLDA 
PON Power 

Volwassenbloei (2009-2013) Counseling, coaching en training 
van hulpverleners en begeleiders 

New Perspective 

Innovatievouchers (2009-2011) Diverse adviseringsprojecten diverse MKB 
Jatropha en Cocoa Kameroen 
(2008-2009) 

Verkenning handel, landbouw en 
ontwikkelingssamenwerking 

IPbv ISCOM Yafjud 

Meerij-aanhanger [EOS 
KTOH01022] (2008-2009) 

Onderzoek naar de mogelijkheden 
en voordelen van een bekrachtigde 
aanhanger bij elektrische voertuigen 

IPbv HAN 

ITM-project (Intelligent Energie 
Transport Management) [EOS- 
LT05024] - (2007-2010) 

Onderzoek naar de effecten op 
elektriciteitsnetten, duurzaamheid 
en socio-economie bij de inpassing 
van grootschalig laden van 
elektrische auto's en warmtepompen 

IPbv KEMA, ECN, Essent, 
Continuon, Exendis, Gem. 
Amsterdam, EWEA, ENECO 
(Stedin) 
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Volkenrechtelijke en staatrechtelijke 
status LRC (2007-2010) 

Studies naar het samengaan van 
voormalig Brits en Frans Kameroen 

Universiteit Utrecht, UNPO, 
Universiteit van Amsterdam, PILPG 

Path 2 Res (EU project Waterstof 
en brandstofcellen) - (2007-2009) 

Opstellen diagram en roadmap 
2008-2015 

Gemeente Arnhem, Nulti Mational 

Elektrisch vervoer lezingen (2007) Diverse lezingen over Elektrisch 
vervoer 

CCM, ECN, Wessel Knoops, e.a. 

Elektrisch vervoer workshop & 
spelsessie - (2007) 

Workshop met lezing gevolgd door 
speltheorie over perspectieven rail 
vs elektrische auto vervoer 

IPbv Movares 

Invited lecture "Reliability statistics 
based on small data sets" bij 
Toyohashi Univ., Japan: - (2007) 

Lezing op uitnodiging over 
toepassing van Weibull-statistiek in 
de elektriciteitsvoorziening 

Toyohashi University 

Flevo Festival bijdragen - (2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2008) 

Grafische voorstellingen, optredens 
band en djembe workshops 

(Xnoizz) Flevo festival individuele 
vrijwilligers 

IEEE Standard 930-2005 Opstellen - 
(2003-2005) 

Opstellen norm voor verwerking van 
statistische data 

IEEE, Univ. of Leicester, Univ. Of 
Bologna, e.a. 

Vluchtelingen uit LRC en hun 
beweegredenen (2001-2007) 

Studie waarheidsvinding van relaas 
van asielzoekers uit Kameroen 

UNPO 

IEEE ICSD'01 (International 
Conference on Solid Dielectrics) 
Organisatie - (1999-2001) 

Organisatie van IEEE internationale 
wetenschappelijke conferentie op 
gebied van vaste stof diëlektrica 

KEMA, TU Eindhoven, IEEE 

Pseudo-random number generator 
based on polyeders (1995-2002) 

Onderzoek naar representatieve 
data sampling via een geometrische 
methode voor snelle accuratie 

Ross MacHolland 

Unbiasing of parameter estimators: 
Study & Publications - (1994 - 2006) 

Onderzoek en diverse publicaties 
over Weibull parameter schatting 

KEMA 

Graphical representations of Weibull 
Data: Study & Publications (1994) 

Onderzoek en diverse publicaties 
over biasvrije Weibull-plots 

KEMA 

 
 
Bijlage B – Partners van IWO in consortia 

 
In onderstaande tabel zijn diverse partners weergegeven in samenwerkingsverbanden van IWO 

 
Partij Land Projecten & activiteiten 
Alliander 
(voorheen Continuon) 

Nederland ITM-project 

BUST (Bamenda University 
of Science & Technology) 

Kameroen Renewable Energy for Cameroon 

CBC Healthcare Kameroen Renewable Energy for Cameroon 
Damen Naval Shipyards Nederland IS-project 

Kansen met batterijen en supergeleiding 
Maritieme Hoge Temperatuur Supergeleiding 

ECI (EU Copper Institute) EU CO2 reductie met behulp van grotere kabeldiameters 
Impact of superconductive technology on copper 

ECN (Energie Centrum 
Nederland) 

Nederland Elektrisch vervoer lezingen 
ITM-project 

ECON Nederland CO2 reductie met behulp van grotere kabeldiameters 
Impact of superconductive technology on copper 

Enexis (Essent) Nederland ITM-project 
EWEA (EU Wind Energy 
Association) 

EU ITM-project 

Gemeente Amsterdam Nederland ITM-project 
Gemeente Arnhem Nederland Path 2 Res 
HAN Nederland Meerij-aanhanger ; SEP Bike project 

Haalbaarheidsstudie duurzame energie Kameroen 
 
 
 
 
 
 

IEEE USA IEEE ICSD'01 
IEEE Standard 930-2005 

Imtech Nederland HTS degaussing 
IS-project 
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  Kansen met batterijen en supergeleiding 

Maritieme Hoge Temperatuur Supergeleiding 
Diverse publicaties 

ISCOM Nederland Jatropha en Cocoa Kameroen 
IWO Project bv Nederland Doorgaans alle subsidieprojecten van IWO 

Facilitator en financierder van veel IWO-activiteiten 
KEMA Nederland Graphical representations of Weibull Data 

IEEE ICSD'01 
Diverse statistische studies voor restlevensduur 
ITM-project 

Koninklijke Marine Nederland HTS degaussing 
Logistiek Centrum 
Woensdrecht (KLu) 

Nederland R&D aan Weibull betrouwbaarheidsanalyses 
Ontwikkeling analysepakket voor asset management 

Leicester University UK IEEE Standard 930-2005 
Movares Nederland Elektrisch vervoer workshop & spelsessie 
New Perspective Nederland Volwassenbloei 
NLDA (NL Defensie 
Academie) 

Nederland HTS degaussing 
IS-project 
Kansen met batterijen en supergeleiding 
Maritieme Hoge Temperatuur Supergeleiding 
Diverse publicaties 

PILPG USA Volkenrechtelijke en staatrechtelijke status LRC 
Pon Power Nederland IS-project 
REI 
(Renewable Energy Institute) 

Kameroen Renewable Energy for Cameroon 

Ross MacHolland Nederland Pseudo-random number generator 
Stedin 
(voorheen ENECO) 

Nederland ITM-project 

TNO Defensie & Veiligheid Nederland IS-project 
Toyohashi University Japan Invited lecture 
TU Eindhoven Nederland IEEE ICSD'01 
TU Twente Nederland Maritieme Hoge Temperatuur Supergeleiding 
Uneto-VNI Nederland All Electric House 
University of Bologna Italië IEEE Standard 930-2005 
Universiteit Utrecht Nederland Volkenrechtelijke en staatrechtelijke status LRC 
Universiteit van Amsterdam Nederland Volkenrechtelijke en staatrechtelijke status LRC 
UNPO (Unrepresented 
Nations & Peoples 
Organization) 

Nederland Vluchtelingen uit LRC en hun beweegredenen 
Volkenrechtelijke en staatrechtelijke status LRC 

Vacon Benelux Nederland IS-project 
Xnoizz Flevo festival Nederland Diverse Festivalbijdragen 
Yafjud Kameroen Jatropha en Cocoa Kameroen 

 


