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Always at your service
Beste lezer,
Het is alweer september. Velen komen goed gebruind terug na hun vakantie, en anderen
die in Nederland bleven zijn misschien net zo bruin. Wat zeg nou eerlijk: we hebben
een paar mindere dagen gehad maar over het algemeen was het zeker goed vertoeven in
Nederland deze zomer.
In september zie ook overal in Eindhoven de kleurrijke invloed van de intro. Alle
verenigingen halen van alles uit de kast om zo goed mogelijk voor de dag te komen en
zo veel mogelijk nieuwe aanwas te vergaren: een vrolijk en leuk gezicht.
Voor en tijdens de vakantieperiode en de introductieweek heeft de congres commissie
hard doorgewerkt om het komende congres tot een succes te maken. Traditiegetrouw
is het thema van deze SCOPE tevens de aankondiging van het thema van het Industria
Congres 2019: 24/7 economy, always at your service.
Koen Hermans, voorzitter van de congres commissie, geeft u een inleiding in het thema.
Daarnaast vindt u in het thema katern artikelen waarin uitdagingen en toepassingen
die passen bij het zeer actuele onderwerp worden behandeld. Daarnaast zet Evangelia
Demerouti voor u de menselijke aspecten van het thema uiteen.
Graag wil ik u als lezer bedanken. Afgelopen jaar hebben vele interessante artikelen,
grappige columns en inspirerende pitches de revue gepasseerd. Nu geef ik het stokje
over aan mijn opvolger, Maurice Bressers. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij dit blad
komend jaar weer een mooie invulling zal geven.

Merijn Boer
Hoofdredacteur SCOPE
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24/7 economy
We leven in een wereld waarin communicatie-, transport- en
productietechnologieën zover gevorderd zijn dat de industrie nooit meer slaapt.
Wat kan deze omgeving ons brengen?
TEKST Koen Hermans DESIGN Maurice Bressers

24/7 Economy, always at your service
Het begin

Huidige situatie

Sinds de industriële revolutie zijn
fabrieksbazen druk bezig geweest
met het stroomlijnen van productie
processen. Een iconisch voorbeeld
hierin is uiteraard Henry Ford. Hij
introduceerde de lopende band in de
auto-industrie. Succes blijkt uit de cijfers;
van de model T werden in negentien jaar
maar liefst vijftien miljoen exemplaren
gemaakt. Een record dat nog 45 jaar
zou blijven staan. Maar hier bleef de
stroomlijning niet bij. De rest van de
productie-industrie profiteerde ook
hard van innovaties (het is immers
een revolutionaire periode waarin dit
speelde). Bedrijven groeien en productie
groeit nog harder, allemaal als gevolg
van verbetering in product en proces.

Fast forward naar het heden en het
proces van optimalisatie is nog steeds
gaande. Als TBK-er weet je dit natuurlijk
als geen ander. Recente ontwikkelingen
hebben alles te maken met robotisering,
digitalisering en globalisering: grote
thema’s binnen in de 24/7 economie.
De robotisering zorgt er onder andere
voor dat productielijnen kunnen blijven
draaien, dag en nacht. Voorbeelden
zijn te zien in de chemie-industrie.
Hier vinden continue processen plaats
als raffinage van aardolie of zuiveren
van drinkwater. Ook de komst van
internet heeft grote gevolgen gehad
op de huidige samenleving. Alles en
iedereen staat in direct contact met
elkaar. Voor een consument heeft
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het internet vele voordelen. Allerlei
informatie over producten is online
te vinden, compleet met recensies en
rapporten. Daarnaast zijn alle winkels
met elkaar te vergelijken. Goed voor
de consument, slecht voor de lokale
winkels, die zijn vaak duurder dan de
online verkoop giganten. Deze laatste
trend in de businessmodellen van de
winkels – online verkoop en levering
aan huis – is interessant binnen het
perspectief van de 24/7 economie.
De meeste winkels bieden namelijk
de mogelijkheid om een product de
volgende dag in huis te hebben. Dit
betekent dat er een boel mensen ’s
nachts aan het werk moeten om ervoor
te zorgen dat jij je pakketje de volgende
dag thuis bezorgd krijgt.

Globalisering

De komst van moderne transport en
communicatie technologieën heeft de
wereld al veel doen veranderen. Handel
tussen landen is toegenomen. Productie
in lageloonlanden en schaalvoordeel
zorgen ervoor dat de eindconsument
de goedkoopste deal krijgt. Verder mag
mondiale economische groei er ook
wezen. De afgelopen 20 jaar is het deel
van de wereldbevolking dat in extreme
armoede leeft bijna gehalveerd.
Productie

Automatisering (robotisering) in grote
delen van de productiesector heeft het
beeld van de lopende band uit de jaren
1900 al weer drastisch veranderd.
Fabrieken staan vol met machines die
bediend worden door een werknemer
achter een beeldscherm. Naast de
voordelen dat deze machines sneller
en nauwkeuriger zijn, kunnen we er
ook niet omheen dat het bijzonder
gemakkelijk is deze apparatuur een
uurtje langer te laten draaien om de
productie te verhogen. En wanneer er
dan toch over de 24/7 economie gepraat
wordt, laten we 3 shiften van 8 uur
invoeren om zo continue productie in
werking te stellen. Een efficiënte manier
van gebruik van kapitaalgoederen en een
eenvoudige verhoging in winst, gezien

overheadkosten niet stijgen. Bijzonder
positief voor diverse belanghebbenden
dus.
Humanfactor

De continuïteit van de economie bestaat
echter niet uit alleen verbeteringen.
Werknemers
met
niet-reguliere
werkuren
(buiten
de
standaard
kantoortijden) hebben vaak een minder
regulier slaapschema. Dit staat op zijn
beurt in directe relatie met mentale en
fysieke gezondheidsproblemen, blijkt
uit diverse onderzoeken. Onder deze
gezondheidsproblemen vallen onder

“De afgelopen 20 jaar is het
deel van de wereldbevolking dat
in extreme armoede leeft bijna
gehalveerd. “
andere stress, angst en depressie. Dit zijn
gevallen die graag vermeden worden.
Buiten de gevolgen van irreguliere
werkuren kunnen ook andere prikkels
ten grondslag liggen aan mentale lasten.
Mailtjes die laat binnenkomen of een
collega die laat opbelt voor een simpele
bevestiging. Beide voorbeelden van een
kleine trigger die ervoor kan zorgen dat
mensen zich constant verbonden voelen

met hun werk. Niet bepaald ideaal als je
wilt ontspannen. Echter, bedrijven die
werkapparatuur aanbieden (zoals een
telefoon van de zaak) helpen goed het
privéleven te scheiden van het werkleven.
Een moderne managementoplossing in
de goede richting dus!
En verder?

Voorgenoemde aspecten zijn enkele
positieve en negatieve gevolgen van
de 24/7 economie. Het is goed om te
realiseren dat deze trend niet zomaar
tot een einde zal komen en dat we
daarom het beste kunnen nadenken
over hoe we er mee om moeten gaan.
Als technisch bedrijfskundige zijn we
beter als geen ander in het bekijken
van verschillende invalshoeken om
zo tot een optimale oplossing te
komen. Wegen de menselijke aspecten
voldoende af tegen de economische?
Hoe kunnen we processen inrichten om
negatieve gevolgen te minimaliseren?
En kunnen de kansen op maximaal
benut worden? Dit, en meer interessante
discussiepunten over de 24/7 economie
komen aan bod bij het 36e Industria
Congres!

FOTO Dekate Mousa
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24/7 economy

Een relevante ontwikkeling in de verkeer en vervoer sector is Mobility-as-aService (MaaS). Om een beter beeld te krijgen van dit concept en zijn beloften
en uitdagingen, sprak SCOPE met Soora Rasouli, hoogleraar bij de faculteit
Bouwkunde en expert op het gebied van stedelijk transport.
TEKST Sander Jong DESIGN Merijn Boer

Mobility-as-a-Service:
de nieuwe manier van transport
Slimme betaalkaarten

Het concept van MaaS, waar men
momenteel mee bezig is, komt niet
uit het niets. Het begon met de komst
van slimme kaarten om te betalen voor
openbaar vervoer, zoals de Nederlandse
OV-chipkaart. Een succesvol voorbeeld
hiervan is Hongkong, zo vertelt
Soora: “Daar werd eind vorige eeuw
een dergelijke kaart geïntroduceerd
voor het betalen van alle vormen
van vervoer, waaronder ook taxi’s en
veerboten, maar ook diverse winkels
accepteerden de kaart. Na drie jaar
gebruikte 95% van de inwoners deze
kaart al en het leverde veel gemak op

voor zowel inwoners als toeristen.”
Het grote verschil tussen deze slimme
kaarten en Mobility-as-a-Service is
dat bij het laatste concept het gemak
niet meer zit in een speciale slimme
kaart, maar in een platformoplossing.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de
opkomst van het internet der dingen.
Hiermee kunnen reizigers toegang
krijgen tot en betalen voor alle vormen
van transport via hun smartphone.
Dit idee is echter ook niet nieuw,
aldus Soora: “Dit werd al twintig tot
dertig jaar geleden voorgesteld in de
Verenigde Staten. In kleine steden
realiseerde men zich dat er door een

laag aantal inwoners weinig vraag,
maar wel aanbod (namelijk bussen)
beschikbaar was. Dit leverde veel lege
bussen op. Hierop ontstond de wens
voor een slimmere manier om vraag
en aanbod te koppelen.”
Van kaart naar platform

Het idee van MaaS als een
platformoplossing is dat je zowel gemak
kunt creëren aan de kant van de reiziger
als van de vervoerder. Voor de reiziger
betekent dit dat alle vormen van vervoer
op één platform op een smartphone te
vinden zijn, zowel openbaar vervoer
als private oplossingen, zoals het

“Het platform integreert als het ware de informatiesystemen van alle vervoerders.”
SCOPE JUNI 2019
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delen van je eigen auto (bijvoorbeeld
carpoolen of Uber). Voor vervoerders
betekent het gemak in de zin dat
vraag en aanbod beter en efficiënter
kunnen worden gekoppeld. Soora
legt uit hoe het systeem in de basis
werkt: “Het platform integreert als
het ware de informatiesystemen van
alle vervoerders. Het idee hiervan is
dat het platform je een overzicht geeft
van alle beschikbare vervoersmiddelen
als je op een bepaald moment van A
naar B moet. Gebruikers moeten via
dit platform de opties voor vervoer
kunnen zoeken, vervolgens kunnen
boeken en ook kunnen betalen via
ditzelfde platform. Vervolgens wordt
bij het instappen de smartphone (of
ander slim apparaat waar het platform
op draait) gescand.” Mensen nemen
een abonnement op een bepaalde
bundel van vervoer, die hen tegen een
bepaalde (gereduceerde) prijs toegang
geeft tot de vervoerswijzen die tot
de bundel behoren (soms met een
maximum). Deze ontwikkeling kun je
vergelijken met bijvoorbeeld telefoonen tv-abonnementen (bij tv de keuze
uit zenderpakketten, al dan niet met
Netflix) in de entertainmentindustrie.
Auto laten staan

Zoals eerder ook al kort genoemd,
kunnen de voordelen van de
implementatie
van
MaaS
voor
verschillende partijen zijn. Voor
vervoerders, die efficiënter vervoer
op
maat
kunnen
aanbieden,
voor
consumenten
die
alle

vervoersmiddelen
op
één
plek
kunnen vinden, maar bijvoorbeeld
ook voor steden, zo vertelt Soora:
“Een bijkomend voordeel van MaaS,
wanneer mensen vaker hun eigen
auto laten staan, zou kunnen zijn dat
je door een afname in het aantal auto’s
ook minder parkeerplekken nodig
hebt. In dit geval zou de vrijgekomen
ruimte gebruikt kunnen worden voor
bijvoorbeeld groenvoorziening.” Dit
wordt in de praktijk al gebruikt in
plannen, waarbij Soora een voorbeeld

“Het succes zal dan afhangen
van het belang dat de stad (als
opdrachtgever voor vervoer)
geeft aan bereikbaarheid versus
kosten.”
aanhaalt uit de regio, in de buurt van
Helmond. “De gemeente werkt hier
met de universiteit aan een ‘slim’
gebied in termen van bijvoorbeeld
wonen en vervoer. Het idee hier
is om geen parkeerplekken bij
woningen te maken, maar gebruik te
maken van ‘hubs’. Vanuit deze hubs
kunnen bewoners met bijvoorbeeld
rondrijdende autonome voertuigen
verder de wijk in worden vervoerd.”
Verschil in smaken

Het is wel belangrijk, als men het over
MaaS heeft, om te beseffen dat er geen
voorgeprogrammeerde versie van is.
“Het moet altijd komen vanuit een

probleem in een bepaalde regio en een
idee wat men wil bereiken, waarna je
kunt bepalen hoe MaaS hierbij kan
helpen en hoe relevante partijen te
overtuigen zich aan te sluiten”, zegt
Soora. Een belangrijk onderscheid zit
vooral tussen dichtbevolkte gebieden,
zoals steden, en dunbevolkte gebieden.
In het laatste geval laat je het systeem
de vraag naar vervoer verzamelen,
waarna het een bepaald voertuig
kan toewijzen aan die vraag. Zo kan
worden voorkomen dat er bijvoorbeeld
teveel lege bussen rondrijden. Maar
ook in steden kan MaaS worden voor
vraag-gestuurd vervoer, zij het op een
andere manier. “Dan zou je naast de
reguliere dienstregeling ook extra,
flexibele voertuigen kunnen inzetten
gebaseerd op vraag”, aldus Soora.
Ze voegt toe dat het vraag-gestuurde
vervoer nog efficiënter wordt op het
moment dat er daadwerkelijk op grote
schaal autonome voertuigen zullen
zijn, omdat er dan geen bestuurders
meer stand-by hoeven te staan. Dit
zou ervoor zorgen dat het met name
voor dunbevolkte gebieden populair
zou kunnen worden. Echter, als de
ontwikkelingen van autonoom vervoer
achterblijven hoeft het niet meteen te
mislukken, verwacht ze: “Het succes
zal dan afhangen van het belang
dat de stad (als opdrachtgever voor
vervoer) geeft aan bereikbaarheid
versus kosten. Zonder op grote schaal
autonoom vervoer is het namelijk
duurder om een vraaggestuurd model
aan te houden.”

Soora Rasouli
Soora Rasouli komt oorspronkelijk uit Iran, waar ze haar opleiding heeft gedaan tot en met
een master in transport en civiele techniek. Voor haar PhD is ze naar Nederland gekomen
en sindsdien hier gebleven. In 2018 ging het hoofd van haar onderzoeksgroep, Urban
Planning and Transportation bij de faculteit Bouwkunde, met pensioen en is zij op die
positie aangesteld. Mede door haar deelname aan het WISE programma, voor vrouwen
in wetenschap en techniek, heeft ze dit al op relatief jonge leeftijd kunnen bereiken. Dit
programma heeft ervoor gezorgd dat ze de stappen van Assistent Professor tot Full Professor
twee keer zo snel heeft doorlopen als normaal. Momenteel geeft ze leiding aan zes stafleden,
ongeveer twintig PhD’ers en enkele postdocs, waarbij het onderzoek gefocust is op transport,
met onder anderen concepten als MaaS.
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“Belangrijk bij de implementatie van MaaS is om het doel in ogen te houden, of dit op
maatschappelijk, financieel of persoonlijk vlak is.”
technologie, deze gaan namelijk hand
in hand. Daarnaast hangt het ook af van
de regio, steun vanuit overheden en het
sociale netwerk. Dit laatste refereert
aan het feit dat hoe meer mensen het
gebruiken, hoe relevanter en efficiënter
het wordt, wat het voor anderen weer
aantrekkelijker maakt om het te
gebruiken.” Tot slot voegt Soora nog toe:
“Belangrijk bij de implementatie van
MaaS is om het doel in ogen te houden,
of dit op maatschappelijk, financieel
of persoonlijk vlak is. Bijvoorbeeld als
je einddoel maatschappelijk is, zoals
emissieverlaging, is het belangrijk
een goed prijsschema te hebben,
zodat mensen ook daadwerkelijk die
vervoerswijzen kiezen die bijdragen
aan het terugdringen van emissies.

Onzekerheid

Het verhaal van Mobility-as-a-Service
heeft niet alleen maar voordelen, er
zijn namelijk ook flinke uitdagingen
te overwinnen voordat het groots
geïmplementeerd kan worden. De
belangrijkste angst is de onzekerheid,
zo vertelt Soora. “Betrokken partijen,
voornamelijk vervoerders, weten niet
wat voor effect een dergelijk platform
heeft op hun klantaantallen. Ze zijn
namelijk bang om klanten te verliezen
doordat die mogelijk voor andere
middelen van vervoer gaan kiezen.
Daarom is het voor de vervoerders
belangrijk om zo snel mogelijk een
situatie te krijgen waarbij het platform
zo populair wordt dat transportbedrijven
eigenlijk geen andere keuze meer
hebben dan zich aan te sluiten.” Wat
momenteel ook een probleem kan zijn
bij de implementatie in Nederland is
dat veel vervoer wordt gegund op basis
van concessies, waarbij de overheid
openbaar vervoer in een bepaald gebied
gunt aan een bepaalde vervoerder, voor
een aantal jaar en onder voorwaarden.
Soora vertelt: “Bussen rijden op basis
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van concessie, daarom is bijvoorbeeld
hun ticketprijs vast, terwijl voor
MaaS wat flexibiliteit nodig is wat
prijs betreft. Dit om bijvoorbeeld wat
korting te kunnen geven op bepaalde
momenten om mensen te verleiden.
Hierdoor is het tot het eind van een
lopende concessie sowieso nog niet
mogelijk hier om iets dergelijks zo in
te voeren.”
Toekomstvisie

Met de ontwikkelingen op het gebied
van zowel het concept MaaS als
bijvoorbeeld autonoom vervoer is
het interessant om na te denken over
wanneer dit concept op grote schaal
werkelijkheid zou kunnen worden.
Voor de komende jaren wordt in
Nederland een aantal pilots op kleine
schaal uitgevoerd. Als het gaat over
een termijn voor implementatie zegt
Soora: “Dit hangt af van je definitie van
MaaS en van andere factoren. Als je
mij vraagt wanneer MaaS persoonlijk
autobezit zou kunnen vervangen,
zeg ik ongeveer tien jaar. Maar het
hangt af van de ontwikkelingen in de

Internationaal
21 Studenten kregen de unieke kans om in drie weken een prachtige studietrip
mee te maken in Noord-Amerika. Om maar eens wat voorbeelden te noemen
van bedrijven die we hebben bezocht; Amazon, Google X, Philips Ultrasound
en Nike. Naast de bedrijfsbezoeken zijn er prachtige natuurgebieden bezocht en
leuke culturele activiteiten ondernomen.
Text Frank Thelosen Design Niek Segers

International Research Project 2019
naar de Westkust van Noord-Amerika!

Inleiding

Het idee van het International Research
Project (IRP) is dat iedere student die
meegaat met de reis eerst een 100urig project uitvoert in de Nederlandse
business sector. Als rode draad
hebben de projecten te maken met
het hoofdonderwerp van IRP 2019:
“Digital Business Era: Stretch your
boundaries”. Dankzij deze projecten
kwamen de studenten veel te weten over
het onderwerp en kon de reis partieel
gefinancierd worden.
We hebben vier grote steden bezocht;
Vancouver, Seattle, Portland en San
Francisco. Hierdoor hebben we een
beeld gekregen van de manier waarop
het bedrijfsleven in Canada en de
Verenigde Staten opereert. Wat bij veel
bedrijfsbezoeken naar voren kwam, is
dat de werkcultuur daar veelal draait
om persoonlijk succes in de vorm
van promotie. Doordeweeks worden

dan veel uren gestoken om dit doel te
bereiken wat vaak ten koste gaat van
familie en vrienden. Verder zijn de
mensen op het Noord-Amerikaanse
continent erg te spreken over de
directheid van Hollanders.

Stuk voor stuk waren de bezochte
wereldsteden indrukwekkend. Iedere
stad liet haar eigen indrukken achter.
De combinatie van bedrijven, cultuur,
natuur en op zijn tijd een lekker biertje
was perfect. Pas terug in Nederland ga
je beseffen wat voor moois we in deze
tijd allemaal meegemaakt hebben!
Vancouver

De stad waar het allemaal begon,
Vancouver! Na een lange vlucht
kwamen we aan op het vliegveld.
Dezelfde middag nog heeft een gids ons
rondgeleid in die Canadese stad. Ook
zijn we door Stanley Park gefietst. In
JUNI 2019 SCOPE

11

in het indrukwekkende stadskantoor
‘The Spheres’. Ook hebben we nog een
tour gemaakt bij de vliegtuigenfabrikant
Boeing. De persoon die ons rondleidde
was een stereotype Amerikaan die erg te
spreken was over het machtige land de
Verenigde Staten en het bedrijf Boeing.
Bovendien hebben we in Seattle van de
natuur kunnen genieten. We zijn eerst
langs de Snoqualmie Falls gereden en
hebben de Tolmie Track gehiked. Deze
hike was dichtbij Mount Rainier (4.392
meter), welke je vanuit Seattle al kon
zien liggen hoewel het nog 2 uur rijden
was om er te komen. De hike was flink
stijgen en dalen, het uitzicht mocht er
zijn!

tegenstelling tot de meeste stadsparken
in Noord-Amerika is dit park niet
aangelegd door landschapsarchitecten,
maar ontstaan door de evolutie van bos
en stedelijke invloeden.
Het Consulaat-Generaal was een mooi
begin van de bedrijfsbezoeken, omdat zij
ons een introductie konden geven over
hoe bedrijven in Canada en Amerika
handelen. De hoofdtaak van hen is
gericht op economische samenwerking
en ondersteuning van het Nederlandse
bedrijfsleven bij projecten in WestCanada. Het tweede en tevens laatste
bedrijfsbezoek in Vancouver was bij
‘Finger Food Studios’. Dit bedrijf is
opgericht in 2009 tegelijk met het
opkomen van de ‘smartphone revolutie’.
Zij zagen kansen in de manier waarop
mensen werken, spelen en omgaan met
deze technologie. Bij dit bedrijfsbezoek
kregen wij de mogelijkheid om de
voordelen van virtual reality te ervaren
door middel van de HoloLens.
Verder hebben we in Vancouver Grouse
Mountain, wat ook wel bekend staat als
‘mother nature’s stairmaster’, met maar
liefst 2.830 treden beklommen. Na bijna
twee uur trap te hebben gelopen, kregen
we uiteindelijk een viewke wat zeker de
moeite waard was. De laatste dag in
Canada zijn we naar Vancouver Island
geweest. De strakke planning gaf ons
slechts één dag de mogelijkheid om het
vele moois van het eiland te verkennen.
Seattle

Volgens de voorzitter van het IRP 2019,
Thijs Canjels, was Seattle dé perfecte
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IRP stad. Het had een goede combinatie
van geweldige bedrijfsbezoeken en
culturele activiteiten. We zijn hier bij
Starbucks, Philips, Amazon en Boeing
geweest. Bij Starbucks bezochten wij
een roasting factory en hebben zo
met eigen ogen kunnen zien hoe de
koffiebonen gebrand worden. Diezelfde
dag hebben we Seattle op een leuke
manier leren kennen door een stadstour
in een amfibievoertuig.
De volgende dag stonden we al
vroeg op om naar Amazon te
gaan. Hier hebben we een prachtig
bedrijfsbezoek gehad van een imposant
wereldbedrijf. Amazon bezit 25% van
de bedrijfspanden in Seattle. We kregen
een presentatie over de logistieke
processen die noodzakelijk zijn om
het hoge aantal bestelde pakketjes op
tijd te kunnen leveren aan de klant.
Verder kregen we nog een rondleiding

Na het weekend hadden we ons laatste
bedrijfsbezoek in Seattle bij Philips
Ultrasound. Zij waren erg vereerd dat
er studenten uit de geboorteplaats van
Philips langskwamen. Het was dan ook
een goed bedrijfsbezoek waarin we een
rondleiding kregen over de fabrieksvloer
waar LEAN principes toegepast zijn.
Verder kregen we nog een demo van de
Ultrasound systems en een interessante
lezing over hoe Philips de maintenance
en service logistiek regelt.
Portland

De eerste dag in Portland hebben we
een tour naar de Columbia River Gorge
watervallen gemaakt waarbij we circa 7
watervallen hebben gezien. De één was
nog mooier dan de ander! Portland staat
verder bekend om de vele soorten bier
die er gebrouwen worden. We konden
het dan ook niet nalaten om een brewery
tour te volgen.
Nike was een hoogstaand bedrijfsbezoek.
Hier kregen we interessante lezingen
van grote spelers binnen het bedrijf Nike.
Eén lezing van de Global Vice President

Nike Football Marketing zal niet snel
uit ons geheugen worden gewist, want
zijn lezing leek op een inspirationele
TED talk. Deze manager was rond 35
jaar oud, maar had al ontzettend veel
meegemaakt. Bij Nike koop je niet
alleen schoenen of kleren, maar een
heel verhaal. Goed marktmodel!
De PDX Portland International
Airport was het tweede en tevens
laatste bedrijfsbezoek in Portland. We
begonnen met een case waar het bedrijf
ons vroeg naar de mogelijkheden van
Wi Fi in combinatie met GPS op het
vliegveld. Hier kwamen leuke resultaten
uit. Na de presentaties kregen wij
een rondleiding met de bus over het
vliegveld.
Nu kon de roadtrip beginnen van
Portland naar San Francisco. Drie dagen
lang hebben we veel uren gespendeerd
in de auto. Wel hadden we voldoende
mogelijkheden om de benen te strekken
en mooie plekken te bezoeken. Zo zijn
we bij het Crater Lake geweest. Dit is het
diepste meer van de Verenigde Staten
(592 meter) wat is ontstaan uit een zeer
zware vulkanische uitbarsting. Verder
hebben we de weg bereden naast de
Grote Oceaan, een wandeling gemaakt
door de Redwoods en een wijnproeverij
gehad in de Napa Valley.

verhouding tussen A- & B-merken in
supermarkten. Na te hebben genoten
van een lunch op het dakterras hebben
we nog een rondleiding gekregen
van een Nederlandse PhD’er over de
indrukwekkende campus. Die avond
mochten wij een honkbal wedstrijd
bijwonen van de Giants in San Francisco.
Leuke ervaring in een prachtig stadion!

San Francisco

De volgende dag stonden twee
bedrijfsbezoeken op het programma.
Eerst zijn we bij Google X langs geweest,
hét innovatiecentrum van Google. Veel
nieuwe ideeën van Google worden hier
bedacht en uitgewerkt. Hetgeen waar zij
ook druk mee bezig zijn, is het bepalen
of een idee voldoende potentie heeft om
er meer tijd en geld in te stoppen.

Alweer de laatste stad van het IRP
2019, San Francicso! Ons eerste
bezoek hier is aan Berkeley University,
wat bekend staat als een prestigieuze
universiteit dat op de 15e plaats staat
van de World University Rankings. We
kregen hier eerst een college over de

Verder hebben we in San Francisco
een intensieve middag gehad bij HP
Enterprise. Dit bedrijfsbezoek ging diep
in op de complexe technologieën waar
zij zich mee bezig houden. Als afsluiter
mochten wij de garage bezichtigen waar

het allemaal begon voor HP Enterprise.
Dit gaf ons het inizcht dat je niet veel
middelen nodig hebt om je doel te
bereiken.
De volgende dag zijn we al vroeg
opgestaan om de stad San Francisco te
bezichtigen. Nadat we een stop hadden
bij een uitkijkpunt waar je de hele
stad duidelijk kon zien, zijn we naar
de Golden Gate Bridge gereden. Die
middag zijn we naar Alcatraz geweest en
hebben de indrukwekkende audiotour
gevolgd door de wereldberoemde
gevangenis. Heel speciaal om te ervaren
hoe het er op zo’n gevangeniseiland
aan toe ging. De grootste criminelen
van Amerika kwamen daar terecht
en konden de vrijheid zien en horen.
Echter wisten zij dat het onmogelijk was
om daar uit te ontsnappen.
Het
laatste
bedrijfsbezoek
was
aangebroken, IBM. Ook dit was een
bedrijfsbezoek waar diep in werd
gegaan op de complexe technologieën.
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We hebben een presentatie gekregen
over hetgeen dat het bedrijf allemaal
had bereikt in haar historie en kregen
een lezing over quantum computing.
Dit was alweer San Francisco. Op naar
Yosemite!
Yosemite National Park

De laatste twee dagen van het
International Research Project hebben
we gespendeerd in de prachtige natuur
van Yosemite National Park. Het was
een lange rit dus hebben de eerste dag
vooral gezwommen en maar een kleine
hike gemaakt. De dag erop stonden we
vroeg op om van de zonsopkomst te
kunnen genieten. Daarna stond de hike
van 24 kilometer op het programma
waar we zelfs een wilde bruine beer van
dichtbij hebben gezien. Na een duik
in het ijskoude water zat Yosemite er
alweer op.
Slot

Na drie weken IRP waren we wel toe
aan een weekje relaxen in Mexico

Cancún! Deze vakantie bestond
vooral uit stappen, strand, zwembad,
lekkere biertjes en prachtige culturele
activiteiten. Samenvattend was IRP
2019 één groot succes! Afgezien van
het feit dat de reis natuurlijk ontzettend
leuk was, was het ook leerzaam om
eerst in Nederland bedrijfservaring op
te doen aan de hand van een 100-urig
project. Verder kom je ook in aanraking

om te ervaren hoe ’s werelds grootste
bedrijven zich staande houden. Het
programma aldaar was tot in de puntjes
goed voorbereid. Bij deze gaat dan
ook ontzettend veel dank uit naar de
hoofdcommissie van IRP 2019. Petje
af voor de tijd en moeite die zij hebben
gestopt om deze reis voor de hele groep
onvergetelijk te maken!

IRP Hoofdcommissie
Het International Research Project 2019 staat in het thema van de
Digital Business Era. Binnen dit thema komen de subthema’s The
Internet of Me, Outcome Economy, Platform (R)evolution, The Intelligent
Enterprise en Workfore Reimagined naar voren.
Thijs Canjels, Chairman
Harm van Duijnhoven, Financial Manager
Ward de Kleijn, Coordinator Contract Research
Niek Segers, Coordinator External Relations & Program
Mick Berkhout, Coordinator Culture, Accommodation & Transportation

“Digital

Business Era,

Stretch your boundaries”
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Carrière

Het komt telkens snel aan bod wanneer het over de 24/7 economy gaat: alle
risico’s voor de mens en de technologische uitdagingen. Bij AME maken ze
zich hier minder zorgen om. Een volledig autonome fabriek vereist namelijk
helemaal geen menselijke dag- of nachtdiensten. Het is de toekomstvisie van
AME. Dirk van Driel legt het graag aan ons uit.
TEKST & DESIGN Merijn Boer

Factory in the dark
Automatiseren met een plan

AME. De drie letters in de naam van
het bedrijf staan voor ‘Applied Micro
Electronics’. Zoals de naam suggereert is
AME van origine gespecialiseerd in het
maken van eindproducten, of modules
van eindproducten, die veel elektronica
bevatten. Bij AME ontwikkelen en
produceren ze de producten in huis.
Tot een jaar of zes geleden wat dat
erg gefocust op elektronica, design
en productie. Binnen de elektronica
branche zijn de productieprocessen
relatief gemakkelijk te automatiseren
dankzij de vele generieke processen.
Denk bijvoorbeeld aan de assemblage
van printplaten: Er moet eenmalig een

ontwerp voor de printplaat gemaakt
worden, de blauwdruk. Vervolgens moet
de productielijn op de juiste manier
worden ingesteld waarna de machines
met gemak honderden of duizenden
printplaten uitspugen.
Circa zeven jaar geleden heeft AME
haar strategie gewijzigd. AME streeft
ernaar om zo veel mogelijk processen te
inbesteden om de toegevoegde waarde
die het bedrijf levert te verhogen. “De
raakvlakken die elektronica heeft met
de buitenwereld gaan we naar ons toe
trekken. Dat kan leiden tot complete
producten of complete modules die
onderdeel zijn van een eindproduct. Dat

dwingt je om een bredere manufacturing
scope op te nemen in je processen”,
vertelt Dirk. Er zullen bij AME dus steeds
completere producten van de band
rollen. Verschillende eindproducten
betekent dat er meer product-specifieke
eindassemblage
processen
zullen
moeten plaatsvinden. Deze processen
zijn vaak arbeidsintensief. Het is dan ook
niet verrassend dat de manufacturing
afdeling van AME enorm gegroeid is
in de afgelopen jaren. Niet de ideale
omstandigheden om naar volledige
automatisering te streven zou je zeggen.
Bij AME denken ze daar anders over.
Ze voorbereid op het maken van grote
stappen richting een autonome fabriek.

“De raakvlakken die elektronica heeft met de buitenwereld gaan
we naar ons toe trekken. Dat kan leiden tot complete producten of
complete modules die onderdeel zijn van een eindproduct.”
JUNI 2019 SCOPE
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Factory of the future roadmap

Het doel om de gehele fabriek van AME
te automatiseren is niet uit het oog
verloren bij de strategiewijziging. De
roadmap die AME heeft ontwikkeld om
dit te bereiken, bestaat uit twee delen:
Data Driven Factory en Autonomous
Factory. De beide componenten zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden:
een autonome fabriek heeft veel data
nodig om te kunnen functioneren, en
op zijn beurt levert het draaien van
autonome processen veel data op. De
infrastructuur die nodig is voor het
verzamelen, opslaan en gebruiken van
deze data is al grotendeels aanwezig.
Bij elke nieuwe investering die AME
doet wordt er rekening gehouden met
de toekomst.
Dirk vertelt dat er vijf stappen doorlopen
moeten worden om een conventionele
fabriek te veranderen in een
autonome fabriek: 1) Standaardiseren
van
inkomende
goederen,
2)
automatiseren van opslag en aanvoer, 3)
automatiseren van productieprocessen,
4) automatiseren van intern transport
en 5) de handelingen van operators
automatiseren. Alle stappen zijn
afhankelijk van elkaar. Als inkomende
goederen niet in een standaardvorm
worden
geleverd,
in
standaard
hoeveelheden, wordt het erg lastig
en
kostbaar
om
automatische
opslag te realiseren. Een autonoom
systeem heeft namelijk een generieke
methode nodig om goed te kunnen
functioneren. Op eenzelfde manier
kunnen de vervolgstappen niet volledig
automatisch functioneren zonder
de implementatie van voorgaande
stappen.

Realisatie

Voor velen klinkt de roadmap van
AME misschien als toekomst muziek,
maar bij AME zijn ze al een heel eind
op weg. Terwijl veel stappen uit het
vijf-stappenplan gedeeltelijk parallel
worden geïmplementeerd, is de eerste

“Proces modules worden
aaneengeschakeld op tot
verschillende eindproducten te
kunnen komen.”
stap, standaardisatie van inkomende en
eigen goederen, al grotendeels voltooid.
De inkomende goederen worden bij
AME dankzij goede afspraken met
leveranciers
in
standaardvolumes
geleverd. Daarnaast worden alle
producten die in de standaard
kratten van AME passen ook in deze

Dirk van Driel
Dirk van Driel, 36 jaar, zit in het managementteam van AME als Operations Director. Tijdens
zijn bachelor Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven deed hij zijn
eindproject bij AME. Zijn opdracht was om een procesontwerp te maken het nog uit te rollen
traceability systeem van AME. In de daaropvolgende zomer kreeg hij de kans om dit project
te realiseren. Tijdens het volgen van zijn master is Dirk al gaan werken bij AME. Zijn master
thesis diende als voorbereiding op de implementatie van een nieuw ERP systeem. Later heeft
hij meegewerkt aan de implementatie van dit systeem. De laatste twee à drie jaar heeft Dirk
zich vooral met de roadmaps beziggehouden die AME uiteindelijk moeten leiden naar een
autonome fabriek.
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kratten gepakt en opgeslagen in het
magazijn. Overal waar je kijkt binnen
de fabriekshallen van AME zie je dan
ook de kenmerkende zwarte kratten
met het AME logo en een sticker erop,
die alle benodigde informatie over de
locatie en inhoud van de krat bevat.
Het geautomatiseerde magazijn dat in
de pijplijn zit, kan relatief gemakkelijk
omgaan met de standaard maten van de
kratten om deze te verplaatsen.
Wegens de diversiteit van activiteiten
binnen AME, moest het bedrijf een
innovatieve oplossing bedenken om
de productieprocessen, stap drie, te
automatiseren. Generieke processen,
die
bij
meerdere
verschillende
producten moeten worden uitgevoerd,
worden geïdentificeerd waarna ze door
een module in het productieproces
kunnen worden uitgevoerd. Dit gaat
stap voor stap, beginnend bij de

“Alle automatisering wordt binnen AME uitgedacht. Op die
manier kan AME het beste bij haar principes blijven.“
simpele processen. Het aandraaien
van schroeven, aanbrengen van vet of
lijm en het testen van een touchscreen:
stuk voor stuk processen die generiek
zijn voor verschillende producten
geautomatiseerd uitgevoerd worden bij
AME. In tegenstelling tot de traditionele
automatische productielijn, waarbij de
lijn is afgestemd op het eindproduct
(denk aan de auto-industrie) zal er
uiteindelijk een fabrieksvloer ontstaan
die is opgebouwd uit verschillende
modules. Elk van deze modules zal een
eigen gedeelte van het productieproces
uitvoeren. Door deze modules aaneen
te schakelen in een specifieke volgorde,
gebaseerd op het eindproduct, wil AME
uiteindelijk
volledig
automatische
productie realiseren die niet product
specifiek is dit in verband met de high
mix omgeving.
Om een efficiënte productieomgeving
te creëren, heeft AME al grote stappen
gezet in het minimaleren van voorraad
op de werkvloer die nodig is om te
kunnen produceren. De magazijnen
zijn dicht bij de productielijnen
geplaatst zodat er snel bevoorraad
kan worden. Daarnaast worden
materialen niet per order uitgeslagen,
maar op basis van behoefte van de
productielijn. Op die manier staan er

geen overbodige hoeveelheden voorraad
naast de productielijnen. Dat betekent
meer ruimte voor productiemodules,
en dus efficiënter gebruik van het
vloeroppervlak.
De laatste stap, het (volledig)
automatiseren van de handelingen
van operators, is veruit de lastigste
en het meest kostbaar. Om mensen
te vervangen is er niet alleen een
automatisch proces nodig, maar ook
een zekere mate van intelligentie.

De mogelijkheden zijn er, maar niet
totdat de voorgaande vier stappen
zijn uitgerold. De werknemers bij
AME hoeven ook niet te vrezen voor
hun baan: er zijn minder mensen per
product nodig in de toekomst bij AME,
maar met de huidige groei van het
bedrijf, gemiddeld 21% per jaar, zijn er
onderaan de streep zeker niet minder
mensen nodig.
Je bent nooit klaar

AME zal de komende tijd doorgaan met
het verder inbesteden en automatiseren
van processen. Het is fascinerend om te
zien hoe gestructureerd en doordacht
dit wordt aangepakt bij AME. Het
verbreden van processen levert continue
nieuwe uitdagingen op betreft efficiënte
en automatisch productie. De komende
maand zal de aanbouw van een
automatisch magazijn van start gaan.
In oktober zal de eerste AGV die de
productielijnen bevoorraadt rondrijden
over de werkvloer: Bij AME zijn ze nooit
klaar.
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Elevator pitch

FOTO Bart van Overbeeke fotografie
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“

Jakx
Introductie
Vind je niet dat het vaak veel moeite
kost om je jas te beveiligen wanneer je
gaat stappen? Het liefst ben je er zo snel
mogelijk vanaf, maar tegelijkertijd wil je
niet in de rij moeten wachten voor een
bewaakte garderobe. Zeker niet aan het
einde van de avond, als iedereen zijn jas
terug wil. Je jas ergens in de hoek gooien
is ook een slecht plan, want dan is deze
aan het einde van de avond verdwenen.Om
deze problemen aan te pakken, hebben
we ons aangesloten bij Innovation Space
en zijn we met vier TU/e studenten Jakx
begonnen: Jochem Manders (links), Sven
Meeusen (midden), Lennard Katan (rechts)
en Alex ten Harkel (in het buitenland).

Het product
Ons onbemande garderobesysteem biedt
het gemak van een kapstok met de veiligheid
van een bewaakte garderobe. Het zorgt
ervoor dat je op een gebruiksvriendelijke,
intuïtieve manier je jas beveiligt door een
contactloze betaling te doen en een kabel
door de mouw heen te halen. Omdat je
zelf je jas beveiligt, sta je nooit in de rij
en omdat moderne NFC technologie slim
wordt toegepast, is er ook geen sleutel of
kaartje nodig. In plaats hiervan gebruik je je
betaalpas wanneer je je jas ophaalt.Kortom,
je hoeft je geen zorgen meer te maken om
je jas en kunt je focussen op belangrijkere
dingen.

Onze missie
We zorgen ervoor dat je je niet druk hoeft
te maken om je jas door een onbemand
garderobesysteem te ontwerpen. Door
onze klanten en gebruikers in het
ontwerpproces mee te nemen, maken
we binnen Jakx een systeem waarin
een prettige gebruikservaring centraal
staat. Daarnaast stelt onze technische
achtergrond ons in staat om te blijven
innoveren.

De toekomst
Na het winnen van de jury- en publieksprijs
van de TU/e Contest en het bemachtigen van
de derde prijs binnen The Golden Lightbulb
Challenge, zijn we momenteel bezig met
het systeem klaar voor de markt te maken.
We zijn al in gesprek met verschillende
horecagelegenheden binnen Eindhoven om
een eerste pilot te gaan draaien. Na deze
validatie willen we met Jakx snel de stap
naar een grootschalige marktintroductie
maken, dus wie weet zie jij binnenkort ons
systeem hangen in je favoriete kroeg!

Wie?

Elevator pitch

Jakx
Jochem Manders
Sven Meeusen
Lennard Katan
Alex ten Harkel
info@jakxsystems.com
www.jakxsystems.com

SCOPE biedt studenten, academici en
professionals een podium om innovatieve
ideeën te pitchen bij meer dan tweeduizend
lezers. Uw ‘elevator pitch’ hier?
E-mail SCOPE@industria.tue.nl

”
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En verder

Introducing the

Creating
Ergens in een klein boerengat genaamd
Netersel, of voor inwoners beter bekend
als Nittersel werd 21 jaar geleden op 2
augustus een pracht baby geboren. De
nieuwe Jezus, Messias of President
van Amerika werd geroepen tussen de
weilanden in dat prachtige dorpje met
z’n 900 inwoners. Na mijn middelbare
school carrière als voorbeeld student
waar ik elk jaar netjes de hakken over
de sloot mijn jaar afsloot, was het tijd
om dat klein dorpje te verruilen voor de
grote stad en ben hier dus ook begonnen
met het studeren van technische
bedrijfskunde. Tijdens mijn eerste jaar
ben ik eigenlijk meteen actief geworden
bij Industria en na verschillende
commissies en het organiseren van
het Congres was het tijd voor een
bestuursjaar en zo ga ik dus komend
jaar ook de functie als project manager
bekleden. Helaas is zo een klein stukje
veel te kort om je echt voor te stellen
dus mocht je denken. “Jezus, wat een
intrigerende, inspirerende, wijze of
aantrekkelijke jongen. Die wil ik beter
leren kennen” Loop gerust eens langs
bij het bestuurshok of kom gezellig een
koffietje doen in het bestuurshok.

Maurice Bressers
Project Manager

Tussen ’s-Hertogenbosch, Nijmegen
en het gezellige Eindhoven vind je
het Brabantse dorpje Uden. Hier ben
ik op 5 oktober 1997 als jongste van
het gezin op de wereld gezet. Tijdens
mijn middelbare schooltijd heb ik
altijd fanatiek getennist, wat ik na
mijn eindexamen heb ingewisseld voor
een actief studentenleven. Technische
Bedrijfskunde in Eindhoven leek mij
last-minute toch een betere keuze dan
Econometrie in Tilburg en met die
keuze ben ik tot op de dag vandaag heel
blij! Het tennisleven in Uden besloot
ik in Eindhoven in te wisselen voor
hockeyen bij de Trouble Shooters van
Don Quishoot. Naast sporten kwam
Industria met de Introkamp-commissie
op mijn pad, waarna tapper en CREW
van The Villa al snel volgden. Mijn
enthousiasme over Industria is de
afgelopen jaren zo gegroeid, dat ik de
kans om een bestuursjaar te doen bij
Industria meteen met beide handen
aangreep. Aankomend jaar zal ik naast
het contact met alle bedrijven, mijn tijd
regelmatig besteden in de koffiekamer
of The Villa voor een praatje met de
leden.

In onze hoofdstad: Amsterdam, ben
ik op 3 februari 1998 geboren, waarna
ik de jaren erna opgegroeid ben in het
pittoreske Badhoevedorp. Na mijn
middelbare school heb ik besloten om de
grote stad te verruilen voor de Brabantse
gezelligheid. Dit bleek geen originele
keuze binnen mijn gezin, aangezien
mijn vader ook TBK gestudeerd heeft
hier en ook mijn broertje me een jaar
later gevolgd is. Meteen vanaf mijn intro
ben ik actief geworden in Eindhoven. In
eerste instantie bij de hockeyvereniging
Don Quishoot, waar ik een plekje had
weten te bemachtigen in Dames 1.
Dit weerhield mij er echter niet van
om halverwege mijn eerste jaar ook
actief te worden bij Industria, in de
introcommissie. Hierna ben ik ook
nog deel geweest van de Lustrum- en
de EUST-commissie en daarna was
de keuze voor bestuur snel gemaakt.
Aankomend jaar zal ik bij Industria de
functie van Secretaris vervullen. Samen
met de Crew en de tappers zal ik dan
ook The Villa gaan runnen. Ik heb er
ontzettend veel zin in en hoop jullie
graag te zien op de borrels, maar ook in
de koffiekamer en de bestuurskamer!

Nina Rovers

Sam Beurskens

Externe Betrekkingen
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Secretaris

g the 56th board

Connections

FOTO Kinga Photography
Net zoals mijn voorganger, ben ik
afkomstig uit de regio Eindhoven.
Een kleine 21 jaar geleden werd ik
namelijk geboren in Veldhoven, waarna
ik getogen werd in Dommelen en
Waalre. Al op vroege leeftijd droomde
ik van miljoenenbesparingen door het
optimaliseren van bedrijfsprocessen,
waardoor de keuze om Technische
Bedrijfskunde te gaan studeren al
snel was gemaakt. Na een geslaagd
introkamp ben ik actief lid geworden van
Industria door me in te schrijven voor
de Eerstejaarscommissie. Vervolgens
ben ik met de Company Tour, Business
Trip en Industria Weekend de grens
overgetrokken, waarbij ik met de rest van
de commissie voor onvergetelijke reizen
heb gezorgd. In mijn schaarse vrije tijd
is mijn grootste hobby zweefvliegen!
Volgend jaar mag ik de rol van voorzitter
vervullen, waarbij ik de warme sfeer die
we binnen onze vereniging hebben naar
buiten hoop uit te stralen. Ondanks dat
ik niet van koffie houd, ben ik altijd te
porren voor een praatje onder het genot
van een warme chocomel of een biertje
in onze prachtige, nieuwe Villa. Ik kijk
uit naar een geweldig jaar!

21 jaar geleden kreeg het mooie SintMichielsgestel er een inwoner bij.
Als eerste van drie kinderen werd
ik geboren en die rol als oudste
broer vervulde ik maar al te graag.
Uiteindelijk ben ik na mijn basisschool
gewoon in Gestel gebleven om mijn
middelbare- schooltijd door te brengen
op Gymnasium Beekvliet. Hierna
viel mijn keuze, geheel in lijn met de
wereldreiziger die ik ben, al snel op
Eindhoven. De Brabantse gezelligheid
wilde ik namelijk ook graag als student
voelen. Na een leuke introweek ben ik
gedurende mijn studententijd steeds
meer kennis gaan maken met Industria.
Zo organiseerde ik een prachtig gala
en zijn we net terug van de EUST. Nu,
drie jaar, vele borrels en activiteiten
later, voelt Industria dan ook echt als
een tweede thuis. Dit collegejaar zal
ik de rol van Penningmeester op me
nemen. Mocht je vragen hebben op het
financiële gebied, kun je altijd bij mij
terecht. Maar ook als je zin het in een
gezellig praatje onder het genot van
een koffie of een biertje, kom dan zeker
langs. Zodat jullie je allemaal net zo
thuis voelen als ik dat doe!

Robert Geurten

Thijn Muselaers

Voorzitter

In het prachtige Stolwijk, zo onder de
rook van Gouda ben ik opgegroeid,
genietend van de ruimte van het
platteland. Drie jaar geleden heb ik
de hectares ruimte van de ouderlijke
boerderij ingeruild voor een ruime
studentenkamer van wel 8m2. Van mijn
trekkerrijbewijs heb ik in Eindhoven nog
geen profijt gehad, al zie ik natuurlijk
mogelijkheden om een trekker voor
onze kersverse tapwagen te zetten. Als
het maar ‘een rooie’ is, dan zit dat wel
goed.
Maargoed, ik schrijf nu niet voor het
mechanisatiebedrijf
(garage
voor
landbouwmachines, red.) waar ik
met regelmaat werk maar voor de
SCOPE, het blad van Studievereniging
Industria. Vanaf mijn eerste jaar op
de TU/e heb ik deze vereniging in
een hoog vaandel staan door haar vele
gave en professionele activiteiten.
Uiteenlopende Industria reisjes en
events hebben mij de afgelopen jaren
enorm vermaakt en me laten inzien wat
je als Technisch Bedrijfskundige in je
carrière kunt bereiken.
In het jaar dat voor ons ligt zal ik mij als
Commissaris Onderwijs van Industria
bezighouden met het waarborgen van
de kwaliteit van onze studie, zodat wij
als Industrial Engineers een glansrijke
toekomst tegemoet kunnen zien!

Bart Bogaard
Commisaris Onderwijs

Penningmeester
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24/7 economy
Technische en informatietechnologische innovaties veranderen de
maatschappij in hoog tempo. Door deze innovaties ontstaan er ook steeds meer
24-uurseconomieën: samenlevingen waarin de bedrijvigheid altijd doorgaat.
Hoewel dit veel voordelen met zich meebrengt, zijn er ook schaduwzijden. In dit
artikel zal het concept van de 24-uurseconomie uiteen worden gezet.
TEKST Niek de Jong DESIGN Merijn Boer

Nooit meer slapen
Voor bedrijven in de primaire
en secundaire sector is een
24-uurseconomie niet nieuw. Zij
gebruiken het concept immers
al heel lang. In de tertiaire sector
verkreeg het concept zijn bekendheid
sinds 1996. In dit jaar vond de
omstreden verruiming van de
winkeltijdenwet plaats. Iets wat
het startschot bleek te zijn voor
het ontstaan van een Nederlandse
samenleving waarin alles draait om
consumeren. Hedendaags zijn op
een doordeweekse nacht, om pakweg
drie uur, een miljoen Nederlanders
klaar wakker en moet zestien procent
van de beroepsbevolking ‘s nachts
werken.
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Het klantgerichte dienstverleningsmodel

Nederlanders staan internationaal
bekend als een direct volk. Ook
houden wij over het algemeen niet van
wachten. Elke klant en consument wil
snel geholpen worden. Deze snelheid
is gekoppeld aan zowel de wens van
de klant als de efficiëntie waarmee de
aanbieder kan werken. De toepassing
hiervan wordt in de psychologie ook
wel geschaard onder het ‘Instant
Gratification’ principe. Deze term
verwijst naar de verleiding om een
direct voordeel te verkiezen boven
een toekomstig voordeel, ondanks dat
het directe voordeel minder gunstig
is. Iets waar aanbieders dankbaar
gebruik van maken om hun winsten te

verhogen. Blijkbaar wil de consument
allerlei vormen van dienstverlening
op tijdstippen en met snelheden
die de producent en werknemer
minder
kunnen
waarderen.
Langzaam maar zeker rollen we
hierdoor van een geregisseerde
industriële
productiemaatschappij
naar een op de consument gericht
dienstverleningsmodel.
Dat het consumentenbelang centraal
staat in een diensteneconomie is niet
meer dan terecht. Echter, brengt dit
ook het interessante gegeven dat het
werknemersbelang een paradoxale rol
krijgt. Een werknemer die namelijk op
afwijkende tijden zal moeten werken,

“Als je onregelmatige werktijden hebt,
staat je natuurlijke ritme vaak op z’n kop.”
zal behoeften op afwijkende tijden gaan
ontwikkelen. Zo zal hij bijvoorbeeld ’s
avonds boodschappen willen halen of
‘s nachts de benzinetank vullen. Ook
zal meer besteedbaar inkomen leiden
tot de vraag naar snellere en betere
dienstverlening. Door de verbeterde
technologische mogelijkheden wordt
het in toenemende mate mogelijk
om mensen in hun behoeften
te voorzien. Iets wat volgens het
Instant Gratification principe gretig
aftrek zal nemen. Hierbij zal de
24-uurseconomie zichzelf voeden door
de paradoxale rol van de werknemers.
24-uurseconomie in Nederland

Voor degenen die wel eens een
wereldstad als Shanghai of New
York hebben mogen bezoeken, is het
duidelijk dat er steden zijn die echt
24 uur doordraaien. Zo ver zijn we
in Nederland nog niet. Maar midden
in de nacht wat boodschappen doen,
sneakers passen of koffie halen; dat kan
tegenwoordig. Overleg wordt gevoerd
om de Amsterdamse binnenstad 24
uur per dag te openen. Ook kleinere
voorbeelden zijn mogelijk. Zo is het
mogelijk om in sommige Basic Fit
filialen 24 uur per dag te sporten. “Als

je onregelmatige werktijden hebt, staat
je natuurlijke ritme vaak op z’n kop.
Als gevolg hiervan schiet sporten er
nog weleens bij in. Daarom is Basic
Fit 24 uur per dag open”, schrijft het
bedrijf op zijn site. Wat dus slaat op de
paradoxale rol van werknemers in een
24 uurs economie.
Ook bestaan er in Nederland
zogenaamde kinderhotels. Dit zijn
kinderverblijven
waar
kinderen
kunnen
overnachten.
Hoewel
deze opvang vrij prijzig is, wordt
het veel gebruikt in Nederland.
De hotels richten zich vooral op
(alleenstaande) ouders die ‘s nachts
werken. Als laatste; clubs. Een open
deur intrappen, zou je zeggen. Toch
zijn 24-uursclubs in Nederland een
relatief nieuw fenomeen. Pas in 2013
werd door Trouw, een Amsterdamse
club, een vergunning aangevraagd
voor
onbeperkte
openingstijden.
Tegenwoordig zijn deze 24-uursclubs
vooral in Amsterdam te vinden, hoewel
het er niet veel zijn. Ook in Rotterdam
bevinden er zich een handje vol. Club
Radion uit Amsterdam vierde haar
vergunning zelfs met een feest dat 36
uur doorging.

De schaduwzijde

In de politiek wordt nog wel eens beweerd
dat economische activiteit kan worden
vergroot door een 24-uurseconomie in
te stellen, waardoor werkloosheid zakt
en het Bruto Binnenlands Product(BBP)
verhoogt. Dit hoeft echter niet waar te
zijn. Ten eerste hoeft meer mogelijke
operationele tijd niet te betekenen dat er
meer productie is. Wat vandaag bestaat
is geen gedeeltelijke economie die
gemaximaliseerd kan worden. Het werk
dat uitgevoerd wordt door werkgevers
is namelijk gebaseerd op de voorspelde
vraag. Het aantal werknemers en de
tijd is daarop ingesteld. De productie
stijgt dus alleen als de vraag stijgt, niet
als de mogelijke tijd toeneemt. Ten
tweede is de definitie van een economie
zelf belangrijk. Elke economie is
een samenvoeging van productie en
consumptie, welke gebeuren ongeacht
van willekeurige toewijzingen of
tijdsintervallen. In wezen is daarom
elke economie een 24-uurseconomie,
aangezien alle consumptie en productie
ongeacht tijd worden samengevoegd.
De belangrijkste maatstaf is dus
eigenlijk productiviteit. Simpel gezegd;
het welzijn van mensen verbetert
wanneer mensen minder middelen

Instant gratification
Instant gratification wordt in de psychologie gebruikt om aan te duiden dat een individu
onmiddellijke bevrediging boven toekomstige bevrediging stelt, ondanks dat de huidige
bevrediging minder lonend is. Het concept werd voor het eerst aangehaald door Sigmund
Freud, die beweerde dat het buiten ieders bewustzijn lag om zulke keuzes te maken.
Niet alleen consumeren valt onder dit principe. Ook uitstelgedrag is een vorm van
onmiddellijke bevrediging. Hoewel het concept niet erg doordacht overkomt, is het
waarschijnlijk een belangrijk gedragsvorm afstammend uit een vroeger tijdperk.
Toentertijd was het nuttiger acties te plannen in het hier en nu vanwege de dreiging van
roofdieren.
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gebruiken om tot dezelfde output te
komen. Dat zou de manier moeten
zijn om het BBP te verhogen. Echter
zal een 24-uurseconomie relatief meer
input vereisen dan het verhogen van de
productie op de huidige werktijden.
Ten slotte blijkt dat nachtwerk
ontzettend ongezond is, terwijl dat
wel nodig is om een 24-uurseconomie
in stand te houden. Zo blijkt uit
cijfers van het Centraal Bureau van de
Statistiek dat onder nachtwerkers het
ziekteverzuim 11 procent bedraagt,
terwijl het landelijke dag percentage
4,4 procent is. “Gezondheidsproblemen
worden veroorzaakt door de verstoring
van de biologische klok”, zegt Bert van
der Horst, hoogleraar chronobiologie
en gezondheid in het Erasmus MC in
Rotterdam. Deze interne klok zorgt
ervoor dat het nacht- en dagritme van
het lichaam iedere dag gelijk wordt
gezet door de aanwezigheid van
daglicht. ‘Nachtwerk verstoort dit ritme
doordat men wakker en actief is op het
moment dat het lichaam van nature
in de slaapstand staat, en slaapt op het
moment dat het lichaam actief wil zijn’,
vertelt de hoogleraar. Zo blijkt dus dat er
ook veel schaduwzijden zitten aan een
economie die 24 uur door draait en niet
positief hoeft te zijn.
De 24-uurs economie is echter een
erg aantrekkelijk concept. Uit een
vragenlijst van NRC blijkt zelfs dat 54
procent van de ondervragen wel 24uurs voorzieningen in de woonplaats
zou willen hebben. Echter, zit er ook een
enorme schaduwzijde aan. Hierdoor
moeten we goed na blijven denken dat
we niet geleid worden door het concept
van de onmiddellijke bevrediging. Op
die manier leven we allen een gezonder
en uiteindelijk ook een welvarender
leven.
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Een slapende stad is duur
Wanneer het eenmaal mogelijk is, heeft een stad zelf baat bij een 24-uurseconomie
volgens planoloog Zef Hemel. Als het objectief wordt bekeken kost een stad erg veel geld.
Gebouwen, infrastructuur, openbaar vervoer; overal wordt geld voor betaald. Terwijl de
stad het grootste gedeelte van de nacht onbenut blijft. “Met een 24-uurseconomie gaat
een stad pas echt renderen”.

Faculteit
Evangelia Demerouti is a Full Professor at Eindhoven University of Technology
and chair of the Human Performance Management Group. Her research
focuses on the processes enabling performance, including the effects of work
characteristics, individual job strategies (including job crafting and decisionmaking), occupational wellbeing, and work-life balance. In this article Evangelia
Demerouti introduces the influences of the 24/7 economy on our daily lives.
TEXT Prof. Dr. Evangelia Demerouti DESIGN Merijn Boer

How 24/7 economy influences
our working day
Over recent decades, the labor force
has been experiencing greater temporal
diversity in the nature of employment.
In modern society, our economy operates
24/7 with the principles of supply
and demand going on at all times.
Consequently, a substantial part of the
workforce is required to work outside
the regular 9 to 5 office hours, with
approximately one in five European
workers being exposed to schedules that
include night shifts [1]. An important
but often neglected aspect of temporal
diversity is employment that occurs
mostly in the evening or night, or on
a rotating basis around the clock. As

consumers, we witness the movement
toward an all-day, every-day economy by
observing that stores are increasingly
open evenings and nights, it is easier to
make travel reservations or order goods
with a live voice on the phone at any time
of the day or week, and we increasingly
expect medical care and other services
to be available to us at all times. From
a consumer perspective, there seem
to be few complaints about the 24/7
economy. But what does this expansion
of economic activity around the clock
mean for workers who provide their labor
in the evenings, nights, and weekends?
What does it mean for their families?

And eventually what does it mean
for the individual and organizational
performance?
Working in a 24/7 economy brings
several consequences for the operator/
employee concerning (a) working times,
(b) well-being and occupational health,
(c) work-life balance, (d) employment and
working conditions and (e) individual and
organizational performance. Working
around the clock means that some
individuals have late-hour shifts and
weekend employment, or non-standard
working hours. Such working hours bring
circadian and social desynchronization.
JUNI 2019 SCOPE
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Namely, the employee needs to function
against the biological clock, to perform
work when the biological functions (e.g.
temperature) are in the rest mode or
against the social clock, i.e. work when
everyone else is free. Prominent health
problems among shift workers include
sleep disorders (which can become
chronic),
gastrointestinal
disease,
increased incidence of cardiovascular
disease, several of which have to do with
distortion of the circadian rhythm [2].
Non-standard working hours come in
conflict with personal and family life as
the employee has difficulties attending
hobbies with fixed times (e.g. courses)
or participating into family and social
life (which typically follow the 9-5 cycle).
Particularly families with preschool- and
school-age children face challenges when
parents work nonstandard schedules
which are even worse in low-income
families [3].
In terms of employment conditions,
results are rather contradictory. For some
jobs there is an increase in employee
workload and stress, while others were
found to have been less affected, or
even to become more interesting and
flexible [5]. If you lose sleep or disrupt

the internal clock there are significant
effects on alertness and safety behavior.
The scientific data are clear that there
are risks associated with presuming
that human operations can function
round the clock with the same efficiency,
safety and consistency as is now
expected of our technology [4]. Just as
machines have certain capabilities and
operating limitations so do the humans.
Fatigue has been identified as causal or
contributing factor in several accidents
such as the Three Mile Island, Chernobyl
(which happened at the end of the night
shift) and the Space Shuttle Challenger
explosion. Moreover, fatigue-related
accidents have been identified in every
mode of transportation.
To conclude while societal demand and
technology have evolved significantly,
human physiology has remained
unchanged.
Humans
have
vital
physiological requirement for sleep and
a stable internal biological clock. This is
a basic challenge of our modern society:
humans were not designed to operate
24/7. To protect all involved stakeholders
(employees, organizations, families,
society to name a few) it is essential to
regulate work and working conditions

wrences
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Conditions (Eurofound) (2012) Fifth European Working Conditions
Survey. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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3. Presser, H.B. (2004). Employment in a 24/7 Economy: Challenges for
the Family. In A. C. Crouter & A. Booth (Eds.), Work-family challenges
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such that those who have to run the
24/7 economy do it without negative
consequences for themselves and others.
In order to safeguard this, it is important
to offer the policy protection from the
legal and regulation point of view as well
as organizational policies. Regulations
should protect employees from hazards
by specifying e.g. the maximal night
shifts, duration of readiness shifts and
minimum rest. Organizations should
design work such that employees are
able to execute work around the clock
under healthy working conditions (e.g.
ergonomic design, sufficient support and
autonomy, affordable work pressure), and
working times (e.g. fast forwards rotating
shifts namely going from morning, to
evening and to night shifts and too many
night shifts in the row). Organizations
should critically examine whether or
not to run operations continuously (i.e.
24-hours a day), recognize and respect
the limits of the “human machine”, and
apply effective fatigue risk management
systems in which management and
employees work together cooperatively to
combat the root causes of fatigue. In this
way, they can create a win-win situation
for labor and management.

Lawrence Erlbaum.
4. Rosekind, M. R., Boyd, J. N., Gregory, K. B., Glotzbach, S. F., & Blank,
R. C. (2002). Alertness management in 24/7 settings: lessons from
aviation. Occupational Medicine-Philadelphia-, 17(2), 247-260.
5. Duxbury, L., Thomas, J. A., Towers, I., & Higgins, C. (2007). From 9 to 5
to 24 and 7: How technology has redefined the workday. Information
resources management: global challenges (pp. 305–331). London:
Idea Publishing.

Internationaal

Met een wereldwijde economie die 24/7 bezig is, zijn er ook constant mensen
aan het werk om alles draaiende te houden. Hiervoor is over heel de wereld
communicatie nodig, wat gelukkig makkelijk gaat tegenwoordig dankzij het
Internet.

Text Design Maurice Bressers

Virtual teams in ESTIEM
Wereldwijde samenwerking gebeurt
op vele manieren, een van de
mogelijkheden is ‘virtual teams’. Virtual
teams, ook wel geografisch verspreide
teams, zijn teams waarvan de leden
vanuit verschillende locaties werken en
afhankelijk zijn van technologieën zoals
e-mail, telefoon en videotelefonie om te
communiceren. Ook kunnen de leden
verspreid zijn over verschillende lagen
in organisaties of door tijdsgebrek niet
bij elkaar kunnen komen.
Virtual teams in studentenorganisaties

Niet alleen in het bedrijfsleven,
maar ook al in het studentleven
wordt er vaak gebruik gemaakt van

virtual teams. In ESTIEM (European
Students of Industrial Engineering
and Management) bijvoorbeeld ook,
ESTIEM is een netwerk van ongeveer 80
zogenoemde ‘Local Groups’ verspreid
over heel Europa. Al deze Local Groups
hebben op hun universiteit een lokaal
bestuur, maar daarnaast zijn ze ook
allemaal lid van hetzelfde netwerk wat
ook weer een eigen organisatiestructuur
heeft.

“Het was heel leuk om zo een
aantal mensen in het echt te
ontmoeten na veel skypen en
werken met elkaar. “

Dit wordt ook wel Central ESTIEM
genoemd, en hierbij hoort ook een
eigen bestuur en daaronder vallen
ook weer verschillende commissies,
projecten en services. Alle posities in
deze teams worden gevuld door leden
van verschillende Local Groups en
kwalificeren dus als virtual teams.
ESTIEM

ESTIEM is opgericht in 1990, met als
doel om Technische Bedrijfskunde
studenten van over heel Europa te
verbinden en hen een uniek platform
te geven. Tegenwoordig is ESTIEM een
sterk netwerk met ongeveer 80 Local
Groups van Ankara tot Stockholm. Al

JUNI 2019 SCOPE

27

deze zelfstandig functionerende lokale
studenten verenigingen organiseren
door heel Europa activiteiten en reizen.
Central ESTIEM

De verschillende commissies in
ESTIEM bestaan om het bestuur
te ondersteunen bij operationele
activiteiten, zo zijn er commissies
voor Informatietechnologie om het
ESTIEM portal en het e-mail systeem
te behouden, Knowledge Management
om feedback, kennis en dergelijke te
documenteren en de Public Relations

commissie die ESTIEM binnen en
buiten de organisatie promoot.
Het grootste gedeelte van de
communicatie van zulke commissies
gaat online en af en toe vinden er
coördinerende meetings plaats. Met als
grootste gezamenlijke meeting in het
netwerk natuurlijk de Council Meeting
twee keer per jaar, de algemene leden
vergadering van ESTIEM waar alle Local
Groups samenkomen om belangrijke
beslissingen te maken.
Daarnaast zijn er nog projecten om
Local Groups te helpen evenementen

Remco Vis Public Relations Commissie
Sinds 2017 ben ik deel van de PR commissie (PRC) van ESTIEM. In dit van ongeveer 20 mensen
zijn we verantwoordelijk voor de public relations van central ESTIEM. Onze taken bestaan
voornamelijk uit het ontwerpen van promotie materiaal voor evenementen wanneer een
Local Group niet in staat is dat zelf te doen. Maar de commissie is ook verantwoordelijk voor
de merchandise en social media van ESTIEM.
Mijn hoofd taak in de PRC is het ontwerpen en managen van PR materialen. Het managen
van PR materiaal is een leuke taak om te doen, want ik heb de leiding over het verplaatsen
van alle PR materialen van het oude portal naar Elium (het nieuwe platform dat centraal
ESTIEM gebruikt). Doordat veel materiaal verouderd is zorg ik er ook voor dat oude logos en
documenten door iemand geüpdatet wordt. Door het uitvoeren van deze taken leer ik veel
over programma’s als Photoshop, Illustrator en InDesign. Daar bovenop krijg ik ook de kans om
mijn creativiteit te uiten on designen, wat heel leuk is.
Afgelopen maart ben ik naar de PRC Coordination Meeting geweest en heb daar een aantal
mensen uit mijn commissie ontmoet. Het was heel leuk om zo een aantal mensen in het echt
te ontmoeten na veel skypen en werken met elkaar. Tijdens dit evenement hebben we veel
gewerkt en plannen gemaakt voor de toekomst van de PR commissie.
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te organiseren. ESTIEM evenementen
vallen in verschillende categorieën,
namelijk
intercultural,
personal
development, career development en
academic development. Hieronder
vallen de verschillende evenementen,
die vaak een project zijn en ieder een
eigen ‘leader’ hebben om Local Groups
te ondersteunen als ze een evenement
hebben toegewezen gekregen.

Internationaal
Een buitenlandsemester, we kijker er met zijn allen naar uit. De een gaat naar
Taiwan, de ander zoekt het iets dichter bij huis en gaat een semester naar
Duitsland. Maar hoe ziet zo een buitenland semester er nu eigenlijk uit? Deze
scope kijken we mee met Tim Wiersma, hij gaat een halfjaar in Singapore
studeren.

Tekst Tim Wiersma Design Maurice Bressers

Studeren in Singapore
In het voorgaand artikel over Singapore
in de SCOPE van maart, deelde Frans van
de Weijer zijn persoonlijke ervaringen
over werken en leven in Singapore. In dit
artikel hoop ik het licht te schijnen op het
alledaagse leven als aanstaand student
aan de NUS (de National University of
Singapore). Met dit nieuwe perspectief
hoop ik aanstaande studenten en andere
lezers te kunnen informeren over de
hordes die je tegen zal komen wanneer
je hier aankomt. Maar ook vooral om
je warm te maken voor het leven in
Singapore , want warm is het hier zeker!
Nieuwe uitdagingen

Voor een 25-jarige man uit Heerlen,
waar de Parkstad regio in het zuiden van
Limburg mooie natuur en gezelligheid
in cafés en evenementen bied, is
Singapore wel een enorme verandering.
Zelfs in vergelijking met Eindhoven,
waar het terrein van de Technische
Universiteit een groot gedeelte van de
kaart in beslag neemt, is de campus in
Singapore enorm. Hier staan tientallen
gebouwen die de wolken proberen
aan te raken, vol met hardwerkende
studenten die allemaal proberen om
hun ambities te verwezenlijken. Ik

volg gebouwen die de wolken proberen
aan te raken, vol met hardwerkende
studenten die allemaal proberen om
hun ambities te verwezenlijken. Ik volg
zelf twee masteropleidingen aan de
TU/e: Innovation sciences en Innovation
Management. De keuze voor Singapore
was voor mij snel gemaakt. Ik ben
voorstander van jezelf in een nieuwe
omgeving plaatsen om te leren omgaan
met de uitdagingen die daarbij komen
kijken. Hoe oncomfortabeler je in het
begin bent in een nieuwe sociale groep
of fysieke plek, des te meer zal je ervan
leren. Voor iemand die nog nooit in Azië
is geweest, verwacht ik veel waardevolle
levenslessen te leren en nieuwe
perspectieven op te doen.
Een van de uitdagingen wanneer je
gaat studeren in het buitenland is de
‘information overload’. Vele studenten
die ik sprak ervaarden hetzelfde. Er
komt te veel informatie op je af in een
kort tijdsbestek en vanuit ontelbaar
verschillende
informatiebronnen.
Sommigen werd dit bij tijde te veel.
Door met andere studenten contact te
zoeken en te overleggen kom je er vaak
samen toch uit. Zo moet je bijvoorbeeld
in het begin van het semester goed

uitzoeken waar je naartoe moet om je
studentenpas op te halen en op welk
tijdstip. Ook het aanmelden voor vakken
is een proces dat anders gaat dan in
Nederland. Daarnaast moet je een lijst
aan documenten voorbereiden die ertoe
leiden dat je een studenten-visum krijgt,
waarbij het gehele bureaucratische
proces overweldigend kan zijn. De
regels worden hier in Singapore nauw
opgevolgd en er wordt van je verwacht
dat je zelf uitzoekt wat deze regels zijn.
Leren leven met regels
Singapore staat bekend als een land met
vele wetten en regels die strikt worden
nageleefd. Afgelopen weken sprak ik vaak
met Grab-chauffeurs welke mij vertelden
dat ze een X aantal punten krijgen per
jaar voor het autorijden. Wanneer een
automobilist een overtreding begaat,
zoals te snel rijden (maximum snelheid
in het land is 90 km/u) of foutief
parkeren, dan worden hier punten
aftrek aan gekoppeld. Zodra je punten
op zijn word je rijbewijs ingetrokken.
Voor diegene die nog niet begrijpen
wat Grab is, dan ben je duidelijk nog
niet in Singapore geweest. Grab is te
vergelijken met Über, maar dan met
JUNI 2019 SCOPE
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nog meer functies en er nog word meer
gebruik van gemaakt dan in Nederland.
Je kan QR codes scannen bij restaurants
om voor je eten te betalen of simpelweg
eten ermee bestellen. Daarnaast kan je
ook kaartjes voor shows kopen, punten
verdienen en inwisselen voor producten,
elektrische steps huren en nog veel meer.
Ook hier zie je weer de striktheid van
Singaporese wetgeving. Een voorbeeld
dat wij al zijn tegen gekomen: als je op
het campusterrein van de NUS harder
gaat met de step dan 10 km/u, dan
wordt dit geregistreerd en krijg je een
waarschuwing per mail. De repercussie
voor zoiets simpels is dat je een maand
lang de app niet kan gebruiken, maar ook
mogelijke doorspeling van het ‘misdrijf’
aan de NUS.
Dit brengt mij tot het puntensysteem
ingevoerd op de NUS. Exchangestudenten kunnen een maximaal aantal
punten halen van 16 tijdens hun semester.
Hiermee wordt niet het aantal ECTS
bedoeld, maar het zogenaamde Demerit
Point Structure (DPS). Overtredingen
begaan op het campusterrein, zoals
iemand van het andere geslacht naar je
badkamer laten gaan, een sigaret roken,
drank nuttigen, je gasten alleen laten,
of je ventilator laten draaien als je uit je
kamer bent, kosten allemaal punten. Als
je de 16 haalt, wordt je weggestuurd en
stopt voor jou het avontuur (en zonder
teruggave van de vooraf betaalde kamerkosten). Stel dat je een avond uit gaat en
je haalt alle bovenstaande capriolen uit,
dan komt dit al neer op 33 punten. Wees
dus gewaarschuwd, want overal hangen
camera’s.
Wanneer ik zeg dat overal camera’s
hangen overdrijf ik niet. Bij sommige
metro haltes zie je alleen al bij de ingang
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meer dan 15 camera’s gericht op iedere
hoek. Ook het campusterrein hangen de
camera’s overal. Zo zijn de enige twee
kamers waar geen camera’s hangen je
slaapkamer en badkamer. Wanneer ik van
mijn slaapkamer naar de badkamer loop
wordt ik al geobserveerd door 3 camera’s
in de gang. Daarnaast ontbijt ik iedere
ochtend in de keuken, waarbij ik wordt
gegroet door een emotieloze camera in
de hoek van deze gemeenschappelijke
ruimte. Hier moet je tegen kunnen als je
naar Singapore komt, want Big Brother
heeft hier vele ogen.
Een droom die uitkomt
Maar ondanks alle regels en camera’s,
ondanks alle culturele verschillen en de
overweldigende hitte, ondanks alles wat
ik noemde waardoor je misschien geen
zin hebt om het überhaupt te overwegen,
is het wonen in Singapore het absoluut
dubbel en dwars waard. Natuurlijk,
Singapore is een stad met velen
gezichten. Het is een metropool waar
verschillende geloven en culturen met

elkaar leven. Het is een jonge stadstaat
waar hard gewerkt wordt, maar waar ook
goed gefeest kan worden (tip: zoek naar
Hazel’s Guestlist!). Een stad waar een
smeltkroes van talen overheerst als je
over straat loopt. Een geografisch gunstig
gelegen hub voor internationale zaken
en handel. Een droombestemming
voor Bourgondiërs die van heerlijk eten
houden. Voor velen die naar Azië gaan
is het slechts een plek om door te reizen
naar een volgende bestemming. Echter
zou ik je sterk aanbevelen om de stad te
verkennen en te zien door de ogen van
een ‘local.
Als student raad ik je aan: ga bij een
sportvereniging, praat met andere
exchange studenten en maak Whatsappgroepen. Als je gelovig bent (of niet):
ga naar een kerk en laat je in met de
mensen die hier wonen. Zij kunnen je
stukken van de stad laten zien die 99%
van de toeristen niet te zien krijgen
(bijvoorbeeld Lazarus Beach). Na een
tijdje vind je je weg en leer je de geweldige
food-courts kennen waar je voor minder
dan €5 een van de beste maaltijden uit je
leven kunt bestellen. Je zal uitgaan aan
de baai van Singapore, wat misschien een
dure maar onvergetelijke nacht is. Met
nieuwe vrienden zal je om middernacht
naar een strandfeest gaan en na afloop
het water inspringen. Je zal gaan reizen
naar andere landen en je leert nieuwe
talen, nieuwe mensen, nieuwe kennis
van je vakken, en bovenal zal je enorm
groeien als individu. Voor iedereen
die nu overweegt te gaan: neem veel
zonnebrand mee en kom genieten van
deze geweldige plek op aarde. Ik ben nog
tot eind december hier, dus als je een
gids nodig hebt dan kan je altijdcontact
met me opnemen!

En verder

Alumnia Bestuursupdate
Verfrissing en intergratie
Oldtimer Rally – Buitenactiviteit 28
September

Altijd al eens in een oldtimer de weg
op willen gaan? Goed nieuws! Op
zaterdag 28 september is het tijd voor de
volgende outdoor activity van Alumnia.
Dit keer hebben we een heuse vintage
roadtrip op de planning staan, waarin
we in verschillende oldtimers de strijd
met elkaar aangaan in een puzzeltocht.
De puzzeltocht bestaat uit een kaart en
verschillende hilarische, cryptische en
uitdagende opdrachten. De antwoorden
op deze opdrachten kun je vinden op
een aangewezen plek op de kaart. Met
je team rij je naar deze plek en aldaar
vind je het antwoord of doe je de
opdracht. Daarna doe je een volgende
opdracht. Deze opdrachten staan niet in
een logische volgorde, dus met je team
maak je zelf je parcours. Daarbij kom
je regelmatig andere oldtimers tegen,
zij zijn immers op zoek naar dezelfde
vragen, maar hanteren een andere
volgorde. Je houdt de tijd in de gaten,
want je wordt op tijd verwacht op de
tussenstop en op het eindpunt. Kortom,
een hilarische tocht vol verrassingen!
De activiteit start vanaf Amersfoort om
12:30 uur, en eindigt rond 19:00 uur
met een volle maag. Meer informatie en
inschrijven kan uiteraard via de website:
alumnia.nl.

Circulaire Economie – Keynote 18
November

Stel je eens een wereld voor zonder
afval, een wereld waar consumenten
producenten worden. De principes
van circulaire economie zijn het
ontwikkelen van een wereld zonder afval
en vervuiling, waar grondstoffen en
producten hergebruikt worden, zonder
verlies van kwaliteit. Weet je al welke rol
jij speelt in circulaire economie en zou
je willen weten welke rol je kan gaan
spelen?

krijgen. Tot slot zijn we allemaal
onlosmakelijk verbonden met de TU/e
en dat wil de faculteit ook graag vieren.
Om die reden is er deze avond ook nog
de mogelijkheid om de loopbrug te
signeren tussen 18:00 uur en 19:30 uur
en jouw aandeel aan de geschiedenis
van de universiteit te vereeuwigen.
Kortom, het wordt een hele inspirerende
en leuke avond die je zeker niet mag
missen. Dus zet maandag 18 november
nu alvast in je agenda!

Zowel in onderzoek als het bedrijfsleven
is circulaire economie een veelbesproken
vraagstuk en krijgt het alsmaar meer
aandacht. Tijdens de Keynote zullen
we dan ook een spreker hebben vanuit
de faculteit als vanuit het bedrijfsleven
en krijgen we de te horen waar de
aansluiting ligt, en zullen mogelijk ook
ontdekken waar nog kansen liggen.
Daarnaast is er tijdens deze avond ook
nog de kans om het nieuwe gebouw
van de IE&IS faculteit te bewonderen Atlas, waar we een rondleiding zullen

Activiteitenoverzicht
28
sep

Oldtimer Rally

18
nov

Keynote

Za 28 sept 2019

Mo 18 nov 2019

12:30

T.B.A.

On the road

N.t.b.

Gratis

Gratis

Houd alumnia.nl in de gaten om je in te schrijven.
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En verder

Alumni aan het woord
In ‘Alumni aan het woord’ komen elke SCOPE twee leden van alumnivereniging
Alumnia aan het woord. Zij vertellen over hun carrière, huidige werkzaamheden
en de relatie met hun studie.

TEKST Harm Langen & Mirjam Borsboom DESIGN Maurice Bressers

Harm Langen
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Ik ben in 1993 begonnen bij DSM
Engineering Plastics als marketing
coordinator. Na een paar jaar werd ik
als area sales manager verantwoordelijk
voor de verkoop in Azie en heb ik veel
gereisd in o.a. China en India. Dit
was een geweldige tijd, waarin ik als
net afgestudeerde veel mogelijkheden
kreeg om me te ontwikkelen binnen de
commercie. Daarna heb ik de overstap
gemaakt naar een kleiner bedrijf, omdat
ik meer invloed wilde hebben op de
koers en de resultaten van het bedrijf.
Ik heb ruim 15 jaar bij LAN Handling
Technologies gewerkt, een bedrijf dat
machines maakt voor voedingsmiddelen
bedrijven. Hier ben ik achtereenvolgens
commercieel directeur, operationeel
directeur en CEO geweest. In 2015 ben
ik CEO geworden van Pas Reform, een
bedrijf dat wereldwijd systemen levert
voor het uitbroeden van eieren tot
eendagskuikens.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Ik kan niet zeggen dat ik dagelijks de
theorie gebruik uit mijn opleiding,
echter mijn functie is bij uitstek een

bedrijfskundige functie. Ik geef leiding
aan de directeuren van twee buitenlandse
vestigingen, een management team van
6 personen en heb zelf de afdelingen
marketing en sales onder mijn hoede.
Ik ben aanvankelijk veel bezig geweest
met strategievorming en de inrichting
van de organisatie en momenteel met
het bereiken van operational excellence,
bepalen van de R&D roadmap en
HR thema’s om de juiste bezetting te
krijgen. Tussendoor invulling gegeven
aan de “servitization” van onze business
en aan “solution selling” om onze
verkoopaanpak te versterken. Veel
bedrijfskundiger wordt het niet als je
het mij vraagt.
Welke activiteiten heb je nog naast
je studie gedaan? en hoe heeft dat je
loopbaan beïnvloed?
Ik heb verschillende nevenactiviteiten
ontplooid. Zo heb ik een jaar van
mijn studie opgeofferd om deel uit te
maken van het industria-bestuur en
in dat jaar het congres te organiseren.
Ik vond dat de mooiste activiteit om te
organiseren vanwege het commerciele
karakter ervan en heb ervan genoten
om met medestudenten iets moois
neer te zetten. Naast het feit dat dit een

Harm Langen
Leeftijd: 49
Jaar van afstuderen: 1993
Functie: Chief Executive Officer
Organisatie: Pas Reform

geweldig leuk jaar was heb ik er veel
van geleerd en heeft het me geholpen
een interessante baan te vinden bij een
mooi bedrijf.
Met welke alumnus of professor zou
je nog een keer willen lunchen en
waarom?
Ik zou graag nog een keer lunchen
met Bruno van der Mark, mijn
afstudeerbegeleider vanuit de vakgroep
marketing. Hij is inmiddels met
pensioen en woont in Frankrijk. Ik kon
het enorm goed met hem vinden, maar
ben hem helaas uit het oog verloren.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Mijn advies is: durf je diepste gevoel
te volgen, want dat is uiteindelijk
wat je echt wil. Ook al is dat vaak niet
makkelijk, door intrinsieke motivatie
ga je jouw doel bereiken. En het
allerbelangrijkste: maak vrienden voor
het leven! Pas nog gaan snowboarden
met mijn studievrienden ...

?
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Mirjam Borsboom
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn afstuderen in 2012 aan de TU
Delft (waar ik mijn master Transport,
Infrastructuur en Logistiek heb gedaan)
ben ik direct naar het buitenland
gegaan voor een mooi project via mijn
afstudeerprofessor. Tijdens dit project,
wat ik samen met een andere netafgestudeerde student mocht uitvoeren,
bracht me dit op het idee om meer van
dit soort projecten uit te voeren vanuit
een zelfstandige, eigen bedrijf. Nu,
ruim 5 jaar later, doe ik dat nog steeds.
Momenteel werk ik vooral aan het thema
fiets. Mijn doel is om meer mensen
op de fiets te krijgen zowel nationaal
als internationaal. Deze projecten
doe ik samen met grote ingenieursen adviesbureau’s, gemeenten en
kennisinstellingen door zowel betere
(fiets) infrastructuur en stadsplanning,
als juist ook zaken als politieke invloed
en gedragsverandering. De fiets is
gezond, stil, duurzaam, snel, bevrijdend
en gewoon een goed idee!
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Om eerlijk te zijn, nauwelijks. Wel
merk ik dat m.n. mijn bachelor in
Eindhoven me op een andere manier
heeft leren denken. Geen probleem is
te moeilijk, geen onderwerp te lastig;
gewoon rustig opdelen in kleine stukjes
en dan een voor een oplossen. Een
groot goed in deze maatschappelijk,
complexe wereld. Ook vond ik het erg
leuk om kennis te maken met zo veel
verschillende vakken/ vakgebieden,

Alumnia is de alumnivereniging van
Technische Bedrijfskunde en Technologie
Management van de TU Eindhoven. Wij zijn
een platform voor alumni en aankomende
alumni om van elkaars contacten, relaties,
competenties, kennis en ervaringen te
profiteren. Leden van alumnivereniging
Alumnia organiseren bijeenkomsten
waarbij u als alumnus altijd welkom bent.

van HRM tot logistiek, programmeren
en ethiek. Ik ben altijd heel benieuwd
naar verschillende vakgebieden, maar
hoef niet zo nodig enorm de details en
de diepte in, een echte generalist dus…
Om die reden vond ik de bachelor TBK
erg leuk.
Welke activiteiten heb je nog naast
je studie gedaan? En hoe heeft dat je
loopbaan beïnvloed?
Ik ben met name heel actief geweest
in het TBK damesdispuut l’Attaque
Attique, velen vast bekend. En gelukkig
nog steeds, ons jaarlijkse weekend staat
volgende week op de agenda, naast
veel etentjes en jaarlijkse wintersport.
Ook heb ik geroeid bij roeivereniging
Thêta, met als hoogtepunt een jaar
wedstrijdroeien. En tot slot natuurlijk
ook bij Industria, waar ik met een
geweldig team heb mogen zorgen voor
toetreden en deelname aan de Race of
the Classics, een prachtige zeilwedstrijd.
Ik zag dat er ook dit jaar weer gevaren is
op de Morgenster, heel leuk!
Ik geloof dat ik minstens zo veel geleerd
heb van al deze leuke dingen naast mijn
studie dan van de studie zelf, in elk
geval in sociaal aspect zeker, wat ik nu
nog elke dag gebruik. Daarnaast kom je
ook mensen uit andere studierichtingen
tegen, wat je wereld ook weer verbreed.

Met welke alumnus of professor zou je
een keer willen lunchen en waarom?
Zonder twijfel Michiel Hochstenbach,
docent Calculus (eigenlijk faculteit
Wiskunde). Ik vond het een vreselijk vak
(eigen alle 3 de Calculussen), maar met
zijn geweldig uitleg en vermaak tijdens
de colleges, kreeg hij het voor elkaar dat
ik er nog met plezier naar toe ging ook.
Je wilde eigenlijk geen college missen.
Daarnaast nam hij altijd de tijd voor je
als ik weer eens wat extra uitleg kwam
vragen, wat hij met de nodige humor
deed; dit soort professoren vergeet je
nooit meer!..

Mirjam Borsboom
Leeftijd: 31
Jaar van afstuderen: 2012
Functie: Zelfstandig / Eigenaar
Organisatie: Eigen bedrijf
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De Nederlandse 24-uurs economie:
realiteit of utopie?

Midden in de nacht boodschappen doen of
sneakers kopen; op steeds meer plekken kun
je 24 uur per dag terecht. Maar is Nederland

wel geschikt voor een 24-uurs economie?
Als je wel eens in een wereldstad bent
geweest, kijk je niet raar op van doorlopende
openingstijden. Waar in Nederland kun je
eigenlijk dag en nacht terecht? Op steeds
meer plekken, lijkt het wel. Zo zijn er in de
Randstad al vele apotheken, tankstations
en zelfs bloemenwinkels waar het niet
uitmaakt of er AM of PM achter het tijdstip
staat. En waarom ook niet? Met een 24-uurs
economie gaat een stad pas echt renderen.
Een slapende stad levert immers niets op,
en tot op heden blijft een groot deel van
onze steden ‘s nachts onbenut.
De vraag is echter of een Nederlandse 24uurs economie wenselijk is. Volgens de
vooraanstaande planoloog Zef Hemel is een
rendabele 24-uurs economie pas mogelijk
bij steden vanaf vijf miljoen inwoners.
Bovendien blijkt uit diverse onderzoeken
dat het werken van nachtdiensten niet

goed is voor de gezondheid van degenen die
deze economie draaiende zouden moeten
houden. De verstoring van het bioritme
heeft namelijk een negatieve impact op je
gezondheid.
Maar nu terug naar het studentenleven.
De 24-uurs economie blijft voor de meeste
studenten beperkt tot het drinken van een
nachtelijk biertje in de kroeg of doorhalen
voor een tentamen. Met haar ruime
openingstijden is Atlas bijna altijd de
ideale plek om te studeren of ontspannen
in The Villa. Op de TU/e is inmiddels al het
plan aangedragen dat de bibliotheek in
Metaforum tot na middernacht geopend
moet blijven. Snel schakelen en voortdurend
bijleren zijn vereisten op de moderne
arbeidsmarkt. Maar of je nu overdag of ‘s
nachts aan het winkelen of werken bent,
leun af en toe rustig achterover en geniet!

Robert Geurten
Voorzitter Industria

We verlangen steeds vaker dat alles zodra je
het wenst direct ter beschikking is. Zo was
ik gisteren in de Appie, na een lange dag in
Atlas, om snel nog wat boodschapjes voor
de volgende dag in te slaan. Bakje salade,
potje pindakaas, pakje ham, check. Alleen
nog een zak brood, Waldkorn volkoren als
het even kan. Toen ging het fout, er lag
helemaal geen brood meer en zeker geen
Waldkorn.

Een paar weken terug was ik voor het eerst
in Spanje. In Sevilla, de ‘oven van Spanje’. Ik
heb me hier verbaasd over het feit dat veel
winkels na het middaguur dicht ging. Ik had
geen idee dat de Spanjaarden hun siësta zo
serieus namen. Terwijl wij met Hollandse
passen door de straten liepen, leek het
leven even stil te staan. En terecht, werken
met die warmte is geen pretje. Wat zijn we
toch verwend met het weer in Nederland.

‘Nee-verkoop’, een door de supermarkt
gemaakte beslissing betreffende de
vraagvoorspelling voor brood treft mij.
Lichte frustratie was natuurlijk mijn eerste
reactie hierop, maar vandaag vroeg ik
mezelf af in hoeverre deze emotie terecht
is. Is het wel juist dat we de verwachting
hebben om 24/7 in onze behoeften te
kunnen voorzien? Moet de betreffende
supermarkt die al van 8:00-23:00 geopend
is, nog langer open zijn en altijd verse
voorraad kunnen garanderen?

Terwijl ik nog een hap van mijn cracker
neem (het brood was op…), bedenk ik me
dat het voornamelijk om gewenning draait.
Zolang ik als consument verwend word met
steeds ruimere openingstijden zullen we
daar graag gebruik van maken en het eisen
van de economie. Die siësta beviel mij wel,
mag ik een hangmat in The Villa ophangen?
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¡Tranquilo, Tranquilo!

Bart Bogaard

Commissaris Onderwijs Industria

Column

Een rebelse poging

FOTO Hilde Weerts

Laatst heb ik gesolliciteerd op een
wetenschappelijke functie bij de TU
Eindhoven. Helaas was ik het niet
geworden. Aan mij lag het niet, werd
erbij verteld. Of eigenlijk toch weer wel.
Tegenwoordig worden namelijk alleen
nog maar vrouwen aangenomen. Het is
een rebelse poging van de TU/e om meer
diversiteit te creëren en er zo op de lange
termijn op vooruit te gaan.
Dan maar op een andere manier wat
euro’s bijverdienen, dacht ik. Dat kan
tegenwoordig via de website aplacefornow.
nl. Dit is een door studenten opgezette,
Eindhovense variant van AirBnB om
buitenlandse studenten tijdelijk onderdak
te bieden. Het schijnt voor buitenlandse
studenten nogal moeilijk te zijn om een
kamer of studio in Eindhoven te vinden,
vandaar. Studenten, medewerkers en
andere Eindhovenaren worden opgeroepen
een steentje bij te dragen door een vrije
kamer te verhuren. Kunnen ze meteen een
extra zakcentje verdienen.

Een mooi initiatief van de studenten, maar
waarom helpt de TU/e die arme jongens en
meisjes hier niet een handje? Is er nergens
nog een potje subsidie te vinden om de
expats tegemoet te komen? Of staat er
misschien nog een pand leeg ergens op
de campus dat als alternatief, tijdelijk dak
boven het hoofd kan dienen? Of, als dat
allemaal niet lukt, dan zou de TU/e nog
met een andere, rebelse, oplossing kunnen
komen. Eentje waar men geloof ik al wel
een draaiboekje voor heeft liggen: vanaf
nu gewoon alleen nog maar vrouwelijke,
buitenlandse studenten aannemen! “Goed
voor de diversiteit”, zou men zeggen, “om
er op de lange termijn als geheel op vooruit
te gaan”.

medewerkers in één klap verlichten. Een
win-win situatie. De huidige, mannelijke
studenten zullen niet tegenstribbelen.
Die hebben ineens veel meer te kiezen als
ze ‘s avonds bronstig op jacht gaan naar
vrouwelijk schoon. De enigen die opstandig
kunnen worden, zijn de crewleden van
The Villa, omdat de omzet wat achter zal
blijven. Ach, daar verzinnen die studenten
dan wel weer wat op. Rebels als ze zijn.

Cas van Elderen

Alumnus Technische Bedrijfskunde

En als we dan toch bezig zijn, waarom
dan stoppen bij alleen de buitenlandse
studenten? Dan kan de TU/e dit net zo goed
doen voor alle nieuwe studenten. Scheelt
weer een hoop moeite. De ‘numerus
fixus’ zal dan niet meer ingevoerd hoeven
worden. Ook zal het de werkdruk van de
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