'De WBSO is mij op het lijf geschreven'
Geen DVD- of CD-speler zonder de spitse vondsten van prof. dr. ir. Kees Schouhamer lmmink.
Wereldwijd verwerken deze apparaten namelijk beeld en geluid aan de hand van codes die
lmmink heeft ontworpen. Eind 2003 kreeg de elektrotechnicus in New York voor zijn
baanbrekende prestaties als eerste Nederlander zelfs een 'technische' Emmy Award uitgereikt
Lang verrichte lmmink zijn denkwerk bij Philips, maar van at '99 opereert hij zelfstandig onder
de naam Turing Machines, genoemd naar de vader van de computer, Allan Turing. De
ommezwaai heeft lmminks productiviteit allesbehalve kwaad gedaan. Sindsdien sleepte
hij vier octrooien binnen, zitten er nog twaalf in procedure en
publiceerde hij zo'n twintig wetenschappelijke artikelen. 'lk ben eigenlijk
een heel klein universiteitje,' lacht lmmink, die tevens leerstoelen
bekleedt aan de universiteiten van Essen en Singapore.
Zijn vriend en huidige zakelijke partner Jan Romijn zette hem op het
spoor van de WBSO. AI snel besefte lmmink dat de regaling hem op
het lijf is geschreven.

'lk doe immers uitsluitend
researchwerk en dan is
de WBSO een erg
aantrekkelijke regeling.'

Kees Schouhamer lmmink met
zijn "technische" Emmy Award

'lk doe immers uitsluitend researchwerk en dan is de WBSO een erg aantrekkelijke regaling. Het
geeft je een behoorlijk stuk financii!le armslag, ik kan er bijna een man extra van betalen. En de
opzet is helder. Je moet het zeit verdienen en achteraf krijg je een flinke tegemoetkoming in de
loonkosten. Dus geen pot geld vooraf, maar ook geen administratieve rompslomp. Een aanvraag
past op een A-viertje.' Van at '99 he eft lmmink jaarlijks met succes een project ingediend,
aanvankelijk als eenmanszaak, toen als technostarter, nu voor het eerst als 'gewone' aanvrager.
'Eens per jaar ontvang ik die floppy. Daar ben ik dan een halve middag mee zoet klaar. Soms
moet je wat extra vragen beantwoorden, dat kost nog een paar uur. Als je ziet hoeveel je
ontvangt is dat een hele gunstige investering.'

