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REGIO OOst-NEdERlaNd ■  Mijn bedrijf

O
f Aad van der Starre het licht 
heeft gezien? “Nee, wel gege
ven.” Die nuchtere reactie komt 
van de eigenaar van Roadled in 

Apeldoorn, bedenker en ontwikkelaar van 
een ledlamp die de Nederlandse wegen vei
liger maakt en de staat veel geld bespaart. 
Misschien straks ook wel in Oostenrijk, 
Duitsland en China, want ook deze landen 
hebben al belangstelling voor zijn vinding. 
Het begon allemaal bij Rijkswaterstaat,  
een grote opdrachtgever die de kleine 
ondernemer in 2008 binnentrok. Zijn 
geheim? Groot denken en doen. “Via een 
relatie belde ik naar deze rijksdienst. 
Tijdens een bijeenkomst mocht ik ver
volgens mijn verhaal doen, nadat ze zelf 
hadden verteld dat ze moesten bezuinigen. 
Mijn opening was dan ook simpel: ‘U  

Bovendien denk ik bij elke uitgegeven euro: 
moest dit? Ja, oons bint zuunig – mijn opoe 
stond destijds al op het blik met Zeeuwse 
babbelaars.” Ondanks zijn zuinigheid 
vroeg hij geen subsidies aan. “Duurt veel  
te lang en dan moeten er te veel mensen 
meepraten.” 

Met	minder	meer	presteren	
Zijn praktische en productgerichte aanpak 
betekent ook dat hij zich niet bezighoudt 
met awards. Toch won zijn Solarled eind 
vorig jaar de Blauwe Tulp, de Accenture 
Innovation Award in de categorie Energie. 
Hoe dat kon? Rijkswaterstaat had hem hier
voor aangemeld. Wat er daarna gebeurde, 
overtrof al zijn verwachtingen. “Dankzij die 
award kwam er na vier jaar voorwerk een 
omslag: ineens kende de markt het product 

moet bezuinigen? Ik zorg dat u het dubbele 
bespaart!’” Een belofte die hij makkelijk 
kon waarmaken. “Mijn product, Solarled, 
draait 100 procent op zonneenergie. Een 
kilometer wegverlichting kostte tot dan  
toe 4500 euro aan stroom. Met mijn lamp 
niets. En de productie en aanleg komt met 
de ledlamp nog maar op 3 procent van de 
oude kosten.” Minstens zo belangrijk was 
dat de veilige verlichting mensenlevens 
spaart. Dat bewees hij toen Rijkswaterstaat 
hem een proef gunde in de scherpe bocht 
van de A12 (Oberhausen) naar de A50 
(Apeldoorn). “Jaarlijks gebeurden hier zo’n 
dertig ongelukken, vooral in de nacht en 
ochtendschemer. Sinds Solarled er in de 
vangrail hangt – inmiddels ruim twee jaar – 
gebeurde er geen enkel ongeluk meer! Ja, 
dan neemt Rijkswaterstaat je wel serieus.” 

De	cloud	als	netwerk
Een geboren ondernemer, zo valt Van der 
Starre te beschrijven. Zijn eerste bedrijf 
begon hij meteen na militaire dienst, want 
het idee van een vast inkomen vond hij 
angstwekkend. Twintig jaar later heeft hij 
verschillende ondernemingen op zijn 
naam staan. Waaronder LightFresh, dat 
luchtzuiverende spaarlampen aan de man 
brengt. Om welke van zijn bedrijven of  
vindingen het ook gaat, zijn aanpak is 

altijd hetzelfde. “Ik maak eerst een exact 
businessplan met tijden en schema’s. Op 
een whiteboard komt te staan wat er moet 
gebeuren, wat ik zelf kan en wat ik niet 
zelf wil. Daarna verschijnt mijn netwerk in 
beeld, want bij die cloud moet het vandaan 
komen. Ik ben van Het Nieuwe Werken.  
Via bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten 
pols ik of bedrijven kunnen wat ik wil. 
Niet bij zzpbijeenkomsten; daar zitten je 
eigen mensen, die weet je wel te vinden. 
Voor dit soort dingen moet je grotere  
jongens hebben, bijvoorbeeld bij regionale 
businessclubs en bijeenkomsten van de 
Kamer van Koophandel. Zit daar niet 
iemand die kan helpen, dan kent men 
meestal wel een collega die dat wél kan.” 
Op die manier brengt Van der Starre zijn 
motto in de praktijk: “Alles waar je geen 
verstand van hebt, moet je loslaten.” 
Daarom heeft hij – naast een handjevol 
parttimers voor kleine klussen – allerlei 
prestatiecontracten van een paar uur met 
collega’s en andere ondernemers. Ook zijn 
sociale media en website besteedt hij uit.

Prijzen	en	geld
Een lening had de Willie Wortel voor zijn 
idee niet nodig. “Ik haalde mijn inkomsten 
uit mijn andere bedrijven. Ook de productie
kosten kwamen uit eigen middelen. 

“Ondernemen	is	als	een	huwelijk;		
je	hebt	onenigheid	nodig	om	jezelf	
scherp	te	houden”

en kwamen de partijen naar míj toe.” 
Kleine ondernemers die net als hij grote 
klanten willen binnenhalen, adviseert hij 
vooral om hard te werken. “Mijn productie 
gebeurt in China. Daar zeggen ze: ‘Als je 
start, heb je de eerste vijf jaar geen privé
leven.’” Daarnaast vindt hij dat zelfstandigen 
meer doorzettingsvermogen moeten hebben, 

en aandacht voor visie en oplossingen: 
“Speel het spel en geloof in jezelf. 
Ondernemen is als een huwelijk; daarin 
heb je ook onenigheid nodig om jezelf 
scherp te houden. Ik laat mijn producten 
daarom kritisch bekijken, bijvoorbeeld 
door TNO.” De kans dat hij daar binnen
kort weer op de stoep staat, is groot. 
Dankzij een brainstorm met Rijkswaterstaat 
liggen er alweer drie nieuwe ontwerpen op 
de tekentafel. “Ik zie nog zo veel besparings
kansen; wij willen met zijn allen meer, dan 
moeten we dus met minder meer presteren. 
En ik ben Zeeuws meisje in het kwadraat, 
dus dat zit wel goed.” ■

Je hoeft geen grote jongen te zijn om een grote klant of prijs binnen  
te slepen. dat bewijst aad van der starre met zijn bedrijf Roadled in 
apeldoorn. Hij haalde Rijkswaterstaat binnen als klant en won dankzij 
deze rijksdienst een innovatieprijs.	 ■	tekst	Loes	Grooters	 ■	fotografie	Ton	Zonneveld	

“Dankzij	de	award	
kwam	er	een	omslag”

Gelderse	kleine	ondernemer	beloond	voor	groot	denken
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aad van der starre ontwikkelde een led-
lamp die de Nederlandse wegen veiliger 
maakt en de staat veel geld bespaart. 

Accenture	Innovation	Awards
de Accenture innovation Awards bestaan vijf jaar en hebben drie doelen: innovatie  
in nederland op de kaart zetten, innovatieve prestaties belonen en innovatievelingen  
bij elkaar brengen voor verdere stimulatie. bedenker Accenture noemt innovatie de  
drijfveer voor een stevig concurrentievermogen, groei en resultaat op de lange termijn. 
daarom beloonde het in 2011 innovatie in de categorieën: agricultuur, energie, financiën, 
gezondheid en hightechmedia. Zelf inschrijven kan vanaf medio mei.  
www.innovation-awards.nl 


