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Bastian Coes van iLab: “Niet iedereen kan bij zomaar bij iLab terecht. 
Belangrijk is dat er echt een relatie moet zijn met kunststof.” 

Ondernemers die zich bij iLab vestigen, krijgen de 
kans om tegen gunstige voorwaarden te onderzoe-

ken of hun idee voor een bepaald product of bepaalde 
dienst haalbaar is. Bastian Coes: “Vaak gaat het om 
innovatieve, frisse en nieuwe concepten waarvan het 
succes niet gegarandeerd is maar die wel potentie 
hebben. Bij ons krijgen ze de vrijheid dit vanuit hun 
eigen kracht uit te zoeken en we bieden ondersteuning 
met professionals. We hebben technische en bedrijfs-
kundige coaches die helpen bij het vinden van ant-
woorden op vragen die je als ondernemer kunt heb-
ben. Ons doel is ondernemerschap te bevorderen en 
anderzijds helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe 
generatie bedrijven die zich met kunststof bezig hou-
den. Dat kunnen ontwikkelaars zijn of verwerkers, het 
is heel divers. We hebben ondernemers gehad die echt 
iets nieuws ontwikkelen maar ook ondernemers die 
met kunststof echt bestaands vernieuwen of verbete-
ren. Het levert mooie resultaten op zoals een recycle-
bare kunststof fiets, of maak-het-zelf constructiema-
teriaal of een bidonhouder.”

Coaches
Voor de ondersteuning werkt iLab met een team van coa-
ches. “Het gaat om technische coaches, bijvoorbeeld 
voor matrijzenbouw, en om business-coaches die helpen 
bij de zakelijke kant zoals ondernemersplannen, busi-
ness-modellen en financieringen.” Deze coaching is geen 
vrijwilligerswerk maar het wordt op basis van subsidies 
gefinancierd. Om de rekeningen te kunnen betalen, wor-
den wij gesubsidieerd door overheidsfondsen zoals de 
gemeente en de provincie en het ministerie van onder-
wijs. We hebben ook een sterke verbinding met Holland 
Chemistry (de nieuwe naam van topsector chemie, red)  
als partner van ChemieLink.”  
GreenPAC iLab is een organisatie van de hogescholen 
Windesheim en Stenden en hier wordt de kennis opge-
vraagd. Coes: “We gaan ervan uit dat de hogescholen 
state-of-the-art kennis hebben. En die kunnen ze via de 
coaching en consulting bij iLab onder ondernemers of 
startende ondernemers  verspreiden. Bovendien worden 
er projecten opgezet met startende ondernemers en 

Het GreenPAC iLab in Zwolle helpt startende ondernemers bij het opzetten 
van een bedrijf of het ontwikkelen van een product of dienst. “Er  moet een 
relatie zijn met kunststof, dat is een belangrijk criterium”,  aldus business 
developer Bastian Coes van iLab.

Hulp van iLab voor nieuwe 
generatie kunststofbedrijven 
Gunstige voorwaarden bij het opzetten van bedrijf of ontwikkelen van product 

START-UP

onderzoekers van de hogescholen om nieuwe kennis te 
ontwikkelen.” 
 
Incubators
Soms kloppen bij het iLab ondernemers aan die al 
met bepaald iets bezig zijn en die in hun proces bij-
voorbeeld hebben ontdekt dat ze kunststof als mate-
riaal moeten gaan gebruiken. Coes: “Die komen dan 
hier om daarin advies of coaching te krijgen. Je hebt 
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Green PAC iLab 
Green PAC iLab is gevestigd op het voormalige Vishay-terrein aan 
de Ceintuurbaan in Zwolle. GreenPAC is een center of expertise en 
een van de functies van het center is het iLab.  Dit iLab is voor 
vijftig procent eigendom van het lectoraat kunststoftechnologie 
van Windesheim in Zwolle en voor vijftig procent van het lectoraat 
duurzame kunststoffen van Stenden Hogeschool in Emmen. Green 
PAC iLab is een innovatief  knooppunt,  ook wel een incubator 
genoemd, waar starters een veelbelovend concept van een kunststof 
product of een deel van een product versneld kunnen ontwikkelen 
tot een serieuze, concurrerende speler op de markt.
Het iLab biedt startende (student-)ondernemers de mogelijkheid 
met goede faciliteiten te werken. Dit biedt startende (student-) 
ondernemers het voordeel zelfstandig te kunnen opereren en zich 
te ontwikkelen zonder dat er meteen flink moet worden 
geïnvesteerd in dure apparatuur, in toegepast onderzoek en advies.
Green PAC iLab biedt startende ondernemers ondersteuning bij 
het opzetten van een bedrijf en het ontwikkelen van een dienst of 
product. Zo krijgt men bijvoorbeeld een ingerichte werkplek, 
toegang tot een uitgebreid netwerk van professionals, de 
mogelijkheid de kennis te vergroten via workshops en 
masterclasses, gerichte coaching en publiciteit en zichtbaarheid. 
Green PAC iLab biedt ook een startkapitaal van 2.750 euro als 
ondersteuning bij het ontwikkelen van de dienst of het product.
Green PAC iLab biedt een totaalpakket aan ondersteuning bij het 
uitwerken en/of het verder ontwikkelen van de dienst of het 
product. Bovendien biedt men hulp bij het schrijven van een 
financieel businessplan, bij het aanvragen van subsidies en 
bijvoorbeeld het opstarten van een crowdfunding-campagne.
Bij Green PAC iLab krijgt de ondernemer toegang tot een breed 
netwerk binnen de kunststofmaakindustrie en wordt hij of zij 
regelmatig op de hoogte gehouden van relevante events. 

ook veel student-ondernemers die een idee hebben 
voor een product of een bedrijf en dat verder willen 
uitwerken om te kijken of ze daarvan na hun studie 
wellicht hun broodwinning zouden kunnen maken. En 
je hebt ondernemers in spe die in feite de besluiten 
voor hun onderneming al hebben genomen maar die 
bij ons komen voor hulp om het proces te versnellen.” 
Maar, niet iedereen kan bij zomaar bij iLab terecht. 
“Het belangrijkste is dat er echt een relatie moet zijn 
met kunststof, dit iLab heeft wat dit betreft een heel 
duidelijke positionering. Andere organisaties voor 
startende bedrijven doen alles. Wij niet, wij doen 
alleen dingen rond kunststof.”

Subsidie
iLab helpt ook bij het nadenken over producten en over 
business-modellen. “Ondernemers die er op een 
gegeven moment achter komen dat ze een onder-
zoeksvraag hebben of een gat in hun kennis zien dat ze 
niet zomaar even opgevuld kunnen krijgen bij een spe-
cialist, kunnen ook bij ons terecht. En als er een haal-
baarheidsonderzoek nodig is, faciliteren wij dat ook. 
En we proberen ook de financiering voor dat onder-
zoek te vinden. Dat is natuurlijk niet altijd even 
gemakkelijk. Je kunt een boek schrijven over het 
onderwerp subsidie, waar je die wel en niet kunt halen 
en hoe je een aanvraag moet aanpakken. Het is niet 
iets wat je op een vrijdagnamiddag eventjes regelt 
want heus,  je verzandt er in. Wij weten hier bij iLab 
inmiddels een beetje hoe het werkt en we hebben onze 
kanalen ervoor. Je moet echt de weg weten.” 
iLab is eigenlijk een ontwikkelsnelweg, vindt Coes. 
“Die snelweg heeft allemaal afslagen, splitsingen en 
knooppunten. Wij helpen als een soort van navigatie-
systeem om de juiste keuzes te maken zodat je niet 
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Een van de ‘klanten’ van iLab is Plokko, producent van maak-het-zelf 
constructiemateriaal.

verdwaalt en het tempo erin krijgt.”
Start-ups kunnen in het pand van iLab gaan zitten of 
elders, sommige hebben hun eigen werkplaats. “We 
werken op het moment met twintig bedrijven en die 
doen allemaal verschillende dingen, sommige zijn met 
productiemiddelen bezig of met productontwikkeling 
of bijvoorbeeld met een nieuw concept rond het  
recyclen van kunststof. Een recent voorbeeld is een 
slimme manier van scheiden, degene die het afval 
weggooit, wordt uitgedaagd dat ook op de goede 
manier te doen. Een andere start-up is bezig met het 
bouwen van energieneutrale huizen uit modules.”  

Tegenslagen
Als ondernemer moet je heel gemotiveerd zijn, weet 
Coes. “Je krijgt tegenslagen maar je moet je niet uit 
het veld laten slaan. Je moet er op een andere manier 
mee omgaan. Het is een verschil van mindset: je kunt 
de dingen goed doen en je kunt de goede dingen doen. 
Die keuze moet je kunnen maken. En soms moet je bij 
nader inzien accepteren dat iets niet werkt. Je moet er 
dan misschien mee stoppen en je verlies nemen.” 

www.greenpac.eu/nl/ilab
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