
‘Een reis van duizend mijl  begint 
altijd met een eerste stap.’ Deze 
les van de Chinese filosoof Lao 
Tse heeft Tibor van Melsem 
Kocsis in gedachten als hij in juli 
2015 een kantoor van Amazon 
binnen loopt in Seattle. 

Die duizend mijl heeft Tibor 
er trouwens net op zitten. En de 
eerste stap maakte hij al een jaar 
eerder, als hij stuit op leverings
problemen voor industriële on
derdelen. Hij denkt: zoiets moet 
met de huidige technologie toch 
makkelijker op te lossen zijn? Hij 
werkt dan bij Angst + Pfister, een 
Zwitsers internationaal bedrijf 
dat zich toelegt op de toelevering 
van industriële componenten. 

Bij Tibor begint een idee te rij
pen. Stel: een machine bestaat uit 
10.000 onderdelen, en je hebt alle 
specificaties van die onderdelen 
in data opgeslagen, en dat doe je 
ook voor alle andere machines 
in de wereld. Waarom zouden in
dustrieën al die onderdelen dan 
nog op voorraad moeten houden 
als je die ook op basis van je data
base 3D kunt printen? 

Voorraden kosten geld: je moet 
ze ergens opslaan. Allemaal dood 
kapitaal dat nodeloos op je ba
lans staat. Na een paar jaar moet 
je afschrijven en kan al dat kost
bare materiaal naar de schroot
verwerking. Wat een verspilling.

Dit inzicht geeft Tibor direct 
de drang om een bedrijf te begin
nen dat de zorg van industriële 
ondernemingen kan wegnemen 
om op ieder moment te kunnen 
beschikken over cruciale onder
delen. In 2014 geeft hij de zeker
heden op van een comfortabele 
topfunctie.

Voorraad? Dat is i
In 2014 gaf hij een topbaan op voor een idee: via 3D-printen ieder 
industrieel onderdeel direct beschikbaar maken. Drie jaar later 
heeft de onlinewinkel Dimanex van Tibor van Melsem Kocsis zijn 
eerste klanten. Geïnspireerd door Amazon, maar zonder voorraad.
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aantrekkelijk mogelijk te maken. 
Door scherpe prijzen, kwaliteit, 
gemak, snelheid, betrouwbaar
heid en een continu groeiend 
assortiment. 

Tibor heeft zich met zijn eigen 
motto ‘supply any part anywhere’ 
door de filosofie van Amazon la
ten inspireren. De missie van het 
nieuwe bedrijf dat hij wil oprich
ten is een revolutie ontketenen in 
de industriële toeleveringsketens 
in de wereld — net zoals internet 
de detailhandel heeft ontwricht.

Want als er één groep is die 
Tibors idee snapt, dan zijn het 

Voorraden 
kosten geld: je 
moet ze ergens 
opslaan. 
Allemaal dood 
kapitaal dat op 
je balans staat

Terug naar juli 2015. Met zijn ge
zin heeft Tibor net per huurauto 
met zijn vrouw en twee kinderen 
over de Highway 15 door Utah 
naar Las Vegas gereden. Daarna 
vliegen ze naar Seattle. Daar heeft 
Tibor een afspraak met een top
functionaris van Amazon, die ver
antwoordelijk is voor zakendoen 
met bedrijven.

De lift in het Amazonkantoor 
brengt hem naar de derde ver
dieping van een opvallend laag 
gebouw. Eén belangrijke les heeft 
Tibor al opgepikt na het lezen van 
The everything store. Jeff Bezos 
and the age of Amazon. En dat is 
dit: ‘It’s day one and it’s always 
day one’. Startup of niet: je moet 
je elke dag opnieuw bewijzen.

Tibor is niet gekomen voor een 
sollicitatiegesprek, maar om een 
spannend idee te toetsen waar
in hij tot in zijn diepste vezels 
 gelooft: het leven van industriële 
ondernemingen eenvoudiger 
maken door hun het voorraad en 
onderdelenbeheer uit handen 
te nemen op basis van de analy
se van big data en een daaraan 
 gekoppelde dienst. 

Tibor heeft dan al enkele te
lefoongesprekken met Amazon 
gevoerd en zich verdiept in het 
geheim van het succes van het 
internetwarenhuis: het beroemd 
geworden ‘flywheel’. In dit vlieg
wiel gaat het erom het de klant 
zo makkelijk, aangenaam en 
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machine 10.000 on-
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hebt alle specificaties 
in data. Waarom is 
voorraad dan nodig?
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Stap één van de aan-
pak van Daminex is de 
 data-import: uit hoeveel 
onderdelen bestaat een 
machine en hoe vaak per 
jaar  worden die onder-
delen besteld? 

Eenmaal digitaal in kaart 
gebracht, is stap twee 
het specifieke gewenste 
 onderdeel in 3D als proto-
type te printen en daarna 
te certificeren. 

De derde en laatste stap is 
de dienstverlening: na de 
industriële vrijgave kan het 
gewenste onderdeel over-
al worden besteld en snel 
geleverd. 

Amazon heeft 
echt interesse. 
‘Dacht je dat 
we jou zouden 
uitnodigen als 
we die niet 
hadden?’ 

de mensen van Amazon wel. De 
internetgigant zit op een berg 
data en weet als geen ander wat 
klanttevredenheid is, en hoe je de 
behoeften van die klanten voort-
durend kunt bevredigen.

En dat klopt. Amazon wil meer 
over zijn idee weten, tot Tibors 
opluchting. ‘Als jouw idee ons 
niet zou interesseren, dacht je 
dan dat we jouw telefoontjes 
nog zouden beantwoorden, of 
jou zouden uitnodigen voor een 
gesprek? We krijgen dagelijks 
10.000 van dit soort vragen. We 
zitten hier dus niet voor Jan Jo-
ker. Maar we hebben natuurlijk 
wel oren naar hoe jij denkt over 
de verlaging van de sku’s (‘stock 
keeping units’: de items die op 
voorraad worden gehouden, red.) 
en hoe je dat kunt ondervangen 
met “on demand and availabili-
ty”, zodat je ze als er vraag naar is 
meteen kunt leveren.’

Bij terugkomst uit de VS gaat 
Tibor direct in gesprek met zijn 
vriend Pieter Ruijssenaars. ‘Dit 
idee is misschien niet de wereld 
die ik goed ken, maar ik begrijp 
heel goed wat je wilt. Dit is uniek’, 
zegt Pieter. ‘Volgens mij moet je 
niet wachten en het gaan doen. 
Trouwens, waarom doen we het 
niet samen?’ Het is dan augustus 
2015.

Een maand later belt Tibor een 
oude relatie. Het is Henk Jonker, 
met inkoop en logistiek erva-
ring heeft opgedaan als senior 
vicepresident bij Oshkosh, een 
Amerikaanse gigant in transport-
middelen. ‘Henk, zullen we een 
broodje eten. Ik wil iets tegen je 
aanhouden.’ Na de lunch zegt 
Henk dat hij er een weekend over 
gaat nadenken. Dan gaat de tele-
foon: ‘Tibor, ik doe met je mee.’

Nummer twee en drie zijn 
binnen, nummer vier volgt snel. 
In december gaat Pieter een kop 
koffie drinken met Alexander 
Bours, die een internationale 
distributeur van industriële com-
ponenten leidt. Al gauw is ook hij 
binnen en kan het bedrijf worden 
opgericht: Dimanex, een afkor-
ting van Digital Manufacturing 
Exchange.

Maar er ontbreekt nog één 
schakel: de chief technological 
officer. Die wordt gevonden in 
softwarearchitect Alessio Nobile, 
afkomstig van het Amsterdamse 
bedrijf Customer Gauge, dat 
software levert waarmee bedrij-
ven de loyaliteit van hun klanten 
 kunnen meten. 

Met Nobile is het team com-
pleet. Het is dan september 2016. 
Veertien maanden na zijn bezoek 
aan Amazon heeft Tibor zijn ei-
gen industriële ‘everything-store’. 
En de eerste klanten dienen zich 
aan: grote internationale markt-
partijen, transportondernemin-
gen, machine- en apparatenbou-
wers en onderhoudsbedrijven. 
Ze willen alleen vooralsnog hun 
naam niet bekendmaken. Het 
systeem wordt uitgebreid naar-
mate er meer machineonder-
delen zijn die betrouwbaar in 3D 
geprint kunnen worden.

Het ministerie van Defensie 
start een innovatietraject om 
te zien of Dimanex kan helpen 
bij de onderdelenlogistiek voor 
 defensiematerieel. Dimanex 
krijgt steun van twee investeer-
ders, de Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland (RVO), 
onderdeel van het ministerie van 
Economische Zaken, en twee 
technische universiteiten. Intus-
sen is ook het team uitgebreid 
tot tien mensen. Hun reis is nog 
maar net begonnen.

Heiko Jessayan is redacteur van 
het FD.

Tibor van Melsem 
Kocsis, oprichter van 
Dimanex.

Het flywheel is het 
geheim van Amazon, 
weet Tibor: alles zo 
aangenaam en aan-
trekkelijk mogelijk te 
maken voor de klant. 

Veertien maanden 
na zijn bezoek aan 
Amazon heeft Tibor 
zijn eigen industriële 
everything-store.  
En de eerste klanten 
dienen zich aan.
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