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tje.” Slob zag een gat tussen de liefhebbers van spe-
ciaal bier en hobbybrouwers. Dit ‘gat in de markt’ 
moet de Tafelbrouwerij opvullen. 

Idealistisch
Slob is ervan overtuigd dat zijn Tafelbrouwerij een 
succes kan worden, maar anderen vinden hem 
vaak idealistisch. Toch gaat hij er voor 100% voor. 
“Ik ben jong en heb er nu de tijd voor, waarom zou 
ik het niet proberen?” 
Op het moment is Slob bezig met het aanvragen 
van patent voor zijn ontwerp. Uit vooronderzoek 
van octrooibureau Los en Stigter blijkt dat het ont-
werp nieuw is. Ook meldt het bureau dat het slim 
is om het te patenteren. “Goed nieuws dus!”, zegt 
Slob lachend. 
De jonge ondernemer doet nu nog alles zelf, maar 
hij zou graag met andere business partners zijn 
uitvinding tot een succes maken en hoopt over vijf 
jaar het apparaat op de markt te zien. “Het zou 
toch mooi zijn als de Tafelbrouwerij net als bij-
voorbeeld het koffiezetapparaat over een aantal 
jaar standaard in ieder huishouden te vinden is.”

Prototype bouwen
De Tafelbrouwerij is volop in ontwikkeling. Voor 
het bouwen van het prototype heeft Slob naar 
schatting €3.000 nodig. De ondernemerslift+ is 
een potentiële geldschieter en begeleider voor de 
jonge ondernemer. Deze organisatie richt zich spe-
ciaal op jonge ondernemers. Ze hoeven hun lening 
alleen terug te betalen bij succes. Als Slob eenmaal 
een prototype heeft ontwikkeld, gaat hij grotere 
bedrijven benaderen.
De Tafelbrouwerij is bedoeld voor consumenten 
met een bovenmodaal inkomen, dit omdat het 
apparaat naar schatting €1.500 gaat kosten. “Het is 
misschien een duur apparaat, maar na aanschaf-
fing kunnen mensen voor 45 cent hun eigen bier 
brouwen en voor één euro een eigen speciaal bier-

tijdens zijn opleiding aan de Has 
in Den bosch kwam Jasper slob 
(22) terecht in de innovatieklas, 
een nieuw initiatief om studenten 
de mogelijkheid te geven een 
eigen project op te starten. De 
gepassioneerde bierliefhebber 
greep deze mogelijkheid aan en 
begon met de ontwikkeling van 
zijn tafelbrouwerij.

“Bier is mijn passie, ik wist gelijk dat ik hier iets 
mee wilde”, zegt de inmiddels afgestudeerde voe-
dingsmiddelentechnoloog. Hij stortte zich vol 
overgave op het ontwikkelen van een thuisbrou-
werij: de Tafelbrouwerij. Met het apparaat kunnen 
consumenten hun eigen bier brouwen. Het bestaat 
uit verschillende componenten waar eigen grond-
stoffen en ingrediënten in moeten worden gedaan. 
Met een applicatie op smartphone, tablet of com-
puter kan de brouwerij worden aangestuurd. “Het 
proces duurt iets langer dan drie maanden omdat 
het bier eerst moet gisten. Als ik iets kan ontwik-
kelen om dat proces te versnellen, doe ik dat 
zeker.” Bovendien biedt de Tafelbrouwerij een net-
werk voor brouwers. Via een app kunnen zij expe-
rimenteren en hun vorderingen met elkaar delen. • Maurice de Jong en Lisa roggeveen •

Wat: Tafelbrouwerij 
Sinds: mei 2013
Startkapitaal: €0
Aantal werknemers: 0
Werkweek: 40 uur
www.detafelbrouwerij.nl

Jasper Slob:

‘Ik wist altijd al 
dat ik mijn eigen 
bier wilde gaan   
brouwen’ 
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