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INTERVIEW INRR-CEO JEROEN DALDEROP 

 
Innr gaat nieuwe fase groei in met uitgifte certificaten van aandelen. 

LAMPENFABRIKANT INNR ZIET GROEI IN SLIMME TUINVERLICHTING 
en wil eigen webshop en nieuwe producten verder ontwikkelen 
 
De doorbraak van de slimme verlichting gaat een nieuwe fase in nu de consument ook het 
voordeel ziet van het verlichten van de tuin met innovatieve en gemakkelijk te bedienen 
armaturen.  
 
Innr-CEO Jeroen Dalderop, is samen met medeoprichter Rob Timmer gepokt en gemazeld in 
de de wereld van de verlichting. Beiden zaten in het verleden op hoge posities bij Philips. 
‘Maar wat we nu meemaken is ongekend. Slimme verlichting is van een niche product voor 
‘early adopters’ een mainstream product voor de gemiddelde consument geworden. En je 
ziet dat die consument ook steeds meer zelf mogelijkheden ziet voor dit revolutionaire 
product. We merken sinds kort dat men massaal de tuin in het licht aan het zetten is.’ 
 
Maar ook in het huis, worden steeds meer vertrekken ‘smart’ gemaakt. ‘Wie het gemak 
eenmaal ervaart, transformeert vaak stap voor stap het hele huis. Niet alleen door andere 
lampen in armaturen te schroeven maar ook door het toepassen van armaturen waarin de 
verlichting geïntegreerd is’, vertelt CEO Dalderop. 
 
Innr, dat zich gepositioneerd heeft tussen de grote ‘smart lighting’ merken en volledig 
compatibel is met het platform van marktleider Philips Hue, heeft een uitstekende 
uitgangspositie, stelt Dalderop. ‘De consument kent ons inmiddels steeds beter als het 
betaalbare en gemakkelijke alternatief voor de grote merken.’ 
 
Om die positie te behouden, moet Innr doorgroeien. ‘In deze fase van onze onderneming 
kiezen we ervoor ons eigen vermogen te versterken zodat we zij aan zij met onze 
fabrikanten kunnen werken aan het doorontwikkelen van onze producten. Na eerder al twee 
obligatieleningen via de NPEX-effectenbeurs te hebben uitgegeven, is dit het moment om 
certificaten van aandelen uit te geven. Zo krijgen investeerders die in ons geloven de 
mogelijkheid om optimaal te profiteren van onze groei. Overigens bij voldoende 
belangstelling van beleggers verkopen de bestaande aandeelhouders een deel van hun 
huidige belang voor een bedrag van maximaal €2,95 miljoen.’ 
 
Daarbij richt Innr zich volgens de CEO op drie pijlers. ‘Ten eerste, het verder uitbreiden van 
het aanbod van armaturen voor buiten en binnen. Ten tweede het verder uitbreiden van het 
distributienetwerk en tot slot is het onze ambitie om nieuwe gebruikers aantrekken met 
makkelijke en praktische oplossingsbundels.’  
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Tot slot is het onze ambitie om de merkwaarde te versterken door de eigen webshop verder 
uit te bouwen. ‘We zijn weliswaar sterk binnen webshops zoals Amazon, Bol of Coolblue, 
maar met onze eigen online shop kunnen we het merk verder versterken en hebben we 
meer mogelijkheden om gemak van Innr beter voor het voetlicht te brengen. 
 
Gemak 
Gemak is waar het bij Innr om draait en waar de onderneming zich in onderscheidt. ‘Je zou 
denken een lamp is een lamp. Wij willen de drempel om een vertrek te converteren naar 
slimme verlichting zo laag mogelijk maken. Door het bundelen van de benodigdheden 
helpen we daarbij. Zo gaan we steeds meer bundels verkopen die zijn toegesneden op 
bepaalde vertrekken. Dan heb je zo min mogelijk gedoe.’ 
 
En wie eenmaal ‘om’ is, vervangt stapsgewijs al zijn verlichting met slimme lampen. ‘De 
consument ontdekt dat smartlampen, niet alleen gemakkelijk en energiezuinig zijn, maar 
ook bijdragen aan de veiligheid. Wie dat door heeft, schakelt snel over naar nog meer 
slimme lampen,’ stelt Dalderop. 
 
  
 
Dit interview is vrij van rechten te gebruiken en vrij te citeren. 
 
 
 
 
 
 


