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Voorwoord

Beste lezer,

In een maatschappij waar een burn-out steeds gebruikelijker wordt, grote bedrijven 
steeds harder gaan hameren op het behalen van KPI’s en de algehele prestatiedruk in de 
laatste jaren aanzienlijk toe is genomen, is het belangrijk om op z’n tijd ook eens stil te 
staan bij wat voor prestatie je allemaal al neergezet hebt.

Het maken van de SCOPE brengt bijvoorbeeld ook al weer een heel prestatie verlangen 
met zich mee. Zo wordt van de redacteuren en eindredactie verwacht dat hun artikelen 
ruim optijd geschreven en gecheckt zijn, wordt van de lay-outers verwacht dat de SCOPE 
er steeds weer strak en verzorgd uitziet en wordt van mij, als hoofdredacteur, verwacht 
dat het blad elke keer weer in de juiste maand op de deurmat ligt. 

In deze SCOPE zal eerst Niek de Jong vertellen wat hij heeft gevonden in zijn onderzoek 
naar het feit dat we mogelijk misschien wel te prestatie gericht zijn geworden als 
maatschappij. Vervolgens nemen we een kijkje bij de bedrijven: Prodrive Technologies, 
DOW & Deloitte. We leren hoe deze grote bedrijven omgaan met o.a. het verbeteren van 
prestaties en KPI’s .

Verder leren we in deze SCOPE hoe het is om te studeren in Zuid-Korea. Een land waar 
de prestatie druk onder studenten uitzonderlijk hoog is. Ook lezen we in het nieuwe 
item, spotlight, hoe Hilde Weerts, oud-hoofdredactuer van SCOPE, een 10 heeft behaald 
voor haar scriptie.

Ik wens u veel leesplezier!

De prestatiemaatschappij
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2.8 miljard euro, dat is het bedrag wat er jaarlijks aan maatschappelijke kosten 

in verband wordt gebracht met burn-outs, berekende TNO afgelopen november. 

Veertien procent van de Nederlandse beroepsbevolking geeft aan last te hebben 

van burn-out klachten. Dit maakt werkstress beroepsziekte nummer een. In 

deze editie van de Scope hebben wij het over een Performance Driven economie. 

Is prestatie niet veel te belangrijk geworden en waar ligt de scheidslijn tussen 

prestatie en perfectie? 
TEKST Niek de Jong DESIGN Wout Olde Hampsink

Opgebrand Nederland

Burn-out is een veelbesproken 
onderwerp. Vele bedrijven proberen 
ook met vitaliteitsprogramma’s te 
werken aan dit probleem. Maar wat 
is een burn-out nou eigenlijk? Ben 
Tiggelaar, gedragsonderzoeker en trainer, 
legt uit dat een burn-out eigenlijk uit 
drie onderdelen bestaat. “Een burn-
out bestaat ten eerste uit emotionele 
uitputting. Daarnaast een cynische, 
onverschillige houding tegenover je 
werk en collega’s, en verminderde 
persoonlijke bekwaamheid.”. Er kan dus 

worden gesteld dat een persoon geestelijk 
uitgeput raakt en daar uiteindelijk 
ook lichamelijk onder gaat lijden. De 
maatschappij ondervindt hier veel last 
van. Tegelijkertijd is de maatschappij 
ook juist de grote veroorzaker. Want, hoe 
opgebrand is Nederland eigenlijk?  

Industriële Revolutie als zwakte

Misschien verbazingwekkend, maar zo 
heel nieuw is het verschijnsel burn-out 
niet. Aan het eind van de negentiende 
eeuw begint de opkomst van de trein, 

telefoon en eigenlijk de hele industriële 
samenleving. Tegelijkertijd ontwikkelt 
zich de term zenuwzwakte of medisch 
gezegd neurasthenie. Uit documenten 
blijkt dat er in die tijd ontzettend veel 
medicijnen zijn voorgeschreven om dit 
probleem aan te pakken, wat impliceert 
dat het probleem substantieel 
was. Prominentere patiënten werd 
aangeraden het rustig aan te doen en 
zich een tijd af te zonderen. 

Performance Driven

FOTO GettyImages
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Voormalig president van de Verenigde 
Straten, Theodore Roosevelt, heeft 
in zijn jonge jaren zijn zenuwzwakte 
bijvoorbeeld overwonnen door zich 
te nestelen in het ‘wilde westen’. Toen 
hij jaren later president werd, legde hij 
hierdoor ook de basis voor beroemde 
nationale parken als het Yosemite, opdat 
de moderne stadsmens zich daar zou 
kunnen ontspannen. 

Heeft de samenleving zich dan in 
zijn eigen voet geschoten door zo 
ver te moderniseren? Dat kan wel 
gesteld worden, legt hoogleraar en 
stressonderzoeker Wilma de Rek 
uit. Verregaande automatisering, de 
digitale revolutie, de terreur van het 
altijd bereikbaar moet zijn en een 
overmaat aan prikkels. Ons brein weet 
zich er geen raad mee. ‘We zijn heel 
goed in het hanteren van acute stress: 
wegrennen voor die brullende leeuw, 
opzij springen voor de tram. Nuttig voor 
onze overleving en weinig belastend, 
want snel voorbij. Beperkte chronische 
stress kan ook voordelig zijn. Als de 
vijand van nabij op je loert, wordt alles 
even onderdrukt: onze eetlust en onze 
interesse en bewegingsdrang. Dat is 
geen probleem als het een paar dagen 
duurt, maar de chronische stress waar 
wij aan blootstaan, jaar in jaar uit, kan 
ons brein niet hanteren. Niet voor 
niets slikt een op de tien Nederlanders 

slaap- en kalmeringsmiddelen. Grote 
veranderingen volgen elkaar steeds 
sneller op. We plempen elke seconde 
van de dag vol met activiteiten. Er wordt 
vaak lacherig over gedaan, maar de 
telefoon is een belangrijke stoorzender 
die permanente onrust brengt.’ 

Het blijkt dat het lichaam best wel een 
stootje kan hebben. Stress ervaren is dus 
niet het probleem. Het probleem ligt 
meer in de hersteltijd. Het brein moet 
soms in de uitstand. Echter gebeurt dit 
veel te weinig. Eerst hebben mensen 
het druk met werk en krijgen ze veel 
prikkels binnen. Daarna is het tijd om te 
genieten en met vrienden af te spreken. 
Dat afspreken is wel ontspannend, 
maar het is wat anders dan de uitstand. 
Hierdoor wordt het brein langzaam 
maar zeker overbelast. 

Werkgever de schuldige? 

Veel mensen die last hebben van 
burn-out klachten wijzen gelijk naar 
hun werk. De druk om te presteren 
zou te hoog zijn, wat resulteert in een 
informatieoverlast. Volgens hoogleraar 

neuropsychiatrie Theo Compernolle is 
dat maar deels waar. Een baan is vaak 
onderdeel van het probleem, dat valt 
niet te ontkennen. Echter, veel mensen 
laten zich ook veel te veel opjagen door 
te blijven multitasken. E-mails lezen 
tijdens het ontbijt en podcasts luisteren 
tijdens het hardlopen. Oftewel; mensen 
gunnen zichzelf ook geen rust in hun 
privéleven. Zoals eerder benoemd 
hebben onze hersenen de rust nodig. 
Een wijzende vinger naar de werkgever 
terwijl het leven gewoonweg te druk is, 
is dus niet geheel terecht. Natuurlijk 
is de werkgever wel onderdeel van 
het probleem. Volgens Wendela 
Hooftman van TNO is het probleem zo 
veelomvattend dat het niet op te lossen 
is met een cursus. Wat nodig is, is een 
werkelijke cultuurverandering.  

De cultuurverandering: bloeien is groeien 

Veel bedrijven zijn continu in 
ontwikkeling. Vooruitgang en innovatie 
zijn natuurlijk goed. Echter moet de 
kwaliteit van het werk hier niet onder 
gaan lijden. Wanneer de werkdruk te 
hoog wordt door constante verandering, 
zal de kwaliteit vanzelf achteruit gaan. 
Vandaar dat veel bedrijven tegenwoordig 
overschakelen op een systeem waar 
bloeien voor groeien komt, en niet 
andersom. Op die manier wordt de tijd 
genomen om kwaliteit tot uiting te laten 
komen. Dus ja, er wordt nog steeds 

Canadees wetenschapsfilosoof Ian Hacking 

bekijkt vele vraagstukken vanuit historisch 

perspectief. Op deze manier heeft hij 

ook het onderwerp burn-out behandeld. 

Tijdens zijn onderzoek achterhaalde hij 

dat psychiatrische ziekten, die eerst niet 

bestaan en na ontdekking plotseling 

uitgroeien tot epidemische aantallen, 

van alle tijden zijn. Dissociatieve Fugue is 

waarschijnlijk een term die niet bekend 

voorkomt. Echter, zo obscuur als de stoornis 

tegenwoordig is, zo alomtegenwoordig 

was deze in de 19e eeuw. Patiënten van 

deze ziekte hebben de obsessieve drang tot 

reizen.  

Dissociatieve Fugue 
versus Burn-Out

Een interessant beeld ontstaat wanneer 

de maatschappelijke factoren van 

Dissociatieve Fugue en Burn-Out naast 

elkaar worden gelegd. Zo is dwang 

bijvoorbeeld iets wat erg opspeelt bij beide 

aandoeningen. In de 19e eeuw kwamen 

recreatieve reizen steeds meer voor, zeker 

in havensteden. Hierdoor voelden mensen 

ook meer de drang om reizen te maken, 

zeker wanneer hun sociale omgeving ging 

reizen. Presteren en werken is hedendaags 

de norm, net zoals reizen dat toen was. 

Iemand die onder presteert wordt al snel 

vreemd aangekeken, net als dat mensen in 

de 19e eeuw raar werden aangekeken als 

ze niet gingen reizen. Daarnaast komen de 

beide aandoeningen voor bij dezelfde groep 

mensen. Sociaaleconomische onzekerheid 

speelt een grote rol. Toch is dissociatieve 

fugue hedendaags bij vrijwel niemand 

bekend. Staat de burn-out hetzelfde te 

wachten? 

“Heeft de samenleving zich 
dan in zijn eigen voet geschoten 

door zo ver te moderniseren? 
Dat kan wel gesteld worden.”
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een prestatie verwacht. En ja, mensen 
zullen nog steeds naar perfectie streven. 
Niettemin, wordt er nu tijd genomen 
voor deze ontwikkeling. Hierdoor 
voelen werknemers minder de druk om 
te multitasken en branden ze zichzelf 
minder op aan marginale zaken. Om 
deze situatie te bereiken is echter wel de 
eerder genoemde cultuurverandering 
nodig. De nieuwe situatie zal gecreëerd 
moeten worden door de werkgever en 
daarna ondersteund door de werknemer.  

De werknemer zal dus zelf ook een 
actieve rol aan moeten nemen. Er zijn 
een paar simpele methoden om het 
risico op een burn-out te verminderen. 
Slaap is hiervan de belangrijkste van 
allemaal. Een persoon die maar een 
paar uur slaap per nacht nodig heeft 
bestaat niet. Daarnaast is rust tijdens de 
dag zelf ook belangrijk. Als vuistregel 
kan worden aangenomen dat voor elke 
negentig tot honderdtwintig minuten 
productiviteit, tien tot vijftien minuten 
rust nodig is. Tevens werd in 2013 
door de prestigieuze, Amerikaanse 
universiteit Harvard al bewezen dat voor 
veel mensen beweging belangrijker is 
dan medicijnen. Tien minuten beweging 
per dag is al genoeg om het risico 
significant te verminderen. Als laatste is 
ook creativiteit erg belangrijk. Een van 
de eerste symptomen van een burn-out 

is het verminderen van de creativiteit. 
Gelukkig werkt het ook de andere kant 
op: door de creativiteit te stimuleren 
kan een burn-out worden voorkomen. 
Met deze simpele methoden kan het 
risico op een burn-out drastisch worden 
verminderd. 

Slot 

Is Nederland opgebrand? Ja, de cijfers 
liegen er niet om; burn-out is een 
ontzettend probleem. Maar, er is hoop. 
De burn-out hoeft niet te maken te 
hebben met presteren en perfectie. 
Desondanks, moet iedereen goed op 
zichzelf blijven letten en wellicht hun 

In Nederland wordt door bedrijfsartsen 

onderscheid gemaakt in drie verschillende 

soorten stress of burnout. Als eerste 

onderscheiden zij werk gerelateerde 

stress. Deze symptonen kunnen vaak 

verholpen worden met proffesionele 

hulp. Als twee wordt overspannen 

onderscheden. Overspannnen symptonen 

zijn vaak duidelijk en worden verholpen 

Welke type burnout onderscheiden we in 
Nederland?

gewoonten aanpassen. De werkgevers 
zullen hierin het voortouw moeten 
nemen. Met alle neuzen dezelfde kant 
op zullen we Nederland weer laten 
bloeien. Samen zullen we de burn-out 
hetzelfde lot als Dissociatieve Fugue 
opleggen.

binnen een half jaar. Dat in tegenstelling 

tot een klinische burnout, dat als laatste 

wordt onderscheden. De symptonen van 

een klinische burnout worden vaak niet 

erkend door werknemers. Waarschuwingen 

van medewerkers worden dan ook vaak 

genegeerd. Herstel van een klinische 

burnout duurt vaak een tot twee jaar.
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Internationaal

Het volgende klinkt vast bekend; twee kennissen komen elkaar tegen, op straat 

of bij de super. De een vraagt de ander hoe het gaat. “ja, druk druk druk” is het 

antwoord. “en met jou dan?”, “Ja, net zo”, is de reactie. Ook buiten Nederland 

zijn drukte en daaruit volgende stress belangrijke sociale ontwikkelingen. Dit 

artikel bespreekt de studieverwachtingen en de druk die daar bij komt kijken op 

Zuid-Koreaanse universiteiten.
TEKST Ward Beekmans DESIGN Koen Hofstraat

Presteren of studeren?
de bibliotheek binnen en er wordt 
gestudeerd. Moet je naar het toilet, dan 
heeft elk toilet een informatiebordje die 
verwijst naar een telefoonnummer; een 
zelfmoord preventie hulplijn. En bekijk 
je de studiewijzers van de verschillende 
vakken die gegeven worden, dan zitten 
er vakken tussen waarbij concepten 
gebruikt worden als complimenten-
briefjes. Studenten moeten als onderdeel 

van het vak complimentjes geven aan 
mede studenten. Gewoon om ervoor 
te zorgen dat studenten zich welkom 
en gewaardeerd voelen. En zodoende 
om negatieve gedachtegangen te 
verminderen. 

Betreffende de studenten zelf dan; 
Tijdens het studeren zie je ze regelmatig 
een powernap houden. Dat zorgt 

Mijn naam is Ward Beekmans en voor 
een semester aan de Korea Advanced 
Institute of Science and Technology, 
kortweg KAIST, woon ik voor een half 
jaar in Daejeon, Zuid-Korea. Het is 
de vijfde stad van het land met een 
prestigieuze technische universiteit 
op een groene campus. Binnen de 
universiteitsgebouwen wordt hard 
gewerkt. Tijdens mijn studie hier volg 
ik colleges en doe ik projectwerk met de 
Koreanen. En een aantal punten vallen 
toch wel op.

Je hoeft nog niet naar de studenten zelf 
te kijken om al een idee te krijgen van 
wat er speelt betreffende prestatiedruk. 
Enkele voorbeelden; de bibliotheek, 
de plek waar de zelfstudie gebeurd, 
heeft een gebied dat nooit sluit. Kies 
een willekeurig moment op de dag, 
doordeweeks of in het weekend, wandel 
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ervoor dat ze uiteindelijk langer in de 
bibliotheek blijven en meer studeren op 
een dag. Het staat in dit land ook bekend 
als een positief iets. Iemand die een kort 
dutje doet tijdens het werk of de studie 
heeft daarvoor hard en lang gewerkt 
en verdiend het dus. Verder valt op dat 
de studenten ontzettend behulpzaam 
zijn richting hun professoren; na de les 
maakt een student het krijtbord schoon 
en wanneer de accu van de professor zijn 
laptop leeg dreigt te geraken snelt er een 
student naar de laptop met zijn adapter 
om hem weer op te laden. Het onderwijs 
hier lijkt relatief subjectief qua grading; 
een professor kan je makkelijker een 
paar tienden extra geven op je cijfer, wat 
de duidelijke behulpzaamheid van de 
studenten wellicht uitlegt.

“Je hoeft nog niet naar de 
studenten zelf te kijken om al 
een idee te krijgen van wat er 

speelt betreffende prestatiedruk.”

Wanneer je buiten KAIST kijkt zie je het 
probleem ook terugkomen. Een bekende 
brug in Seoul bijvoorbeeld, de Mapo brug, 
heeft als bijnaam ‘Suicide bridge’. De 
afgelopen jaren zijn tientallen Koreanen 
ten onder gegaan aan het snel stromende 
water van de Han rivier. Een speciale 
kustwacht die 24/7 paraat staat naast de 
brug is vaak toch te laat. Verder komen 
hedendaagse verwachtingen en de stress 
die daar bij komt kijken ook naar voren 
in muziek. Een van de nummer 1 hits 
van de Koreaanse K-pop band BTS, Fire, 
roept jongeren op hun leven vrij te leven 
en zich niet te druk maken. En om jezelf 
niet te veel te vergelijken met anderen 
om je heen.

In die zelfmoorden zijn twee groepen 
duidelijk naar voren gekomen, jongeren 
en ouderen van 60+. De motieven van 
deze groepen liggen op een bepaalde 

manier erg dicht bij elkaar. Van de 
jongeren blijkt het grootste motief stress 
te zijn naar aanleiding van het onderwijs 
dat ze volgen. Wellicht niet vreemd in 
een land waar het onderwijssysteem zo 
ingericht is dat middelbare scholieren 11 
maanden per jaar onderwijs volgen en 
buiten schooluren zelfs nog naar speciale 
instituten gaan om specifieke kennis te 
verbeteren, zogenaamde hagwons. En 
wat betreft de ouderen. In Zuid-Korea 
heeft een grote economische crisis 
plaatsgevonden in 1997. Uit angst voor 
nog een crisis werd het decreet daarna 
dat er hard gewerkt moest worden, 
en dus ook gestudeerd. De jongere 
Koreanen gingen uitgebreider onderwijs 
volgen in de steden en bleven daar vaak 
werken. De ouderen bleven achter op het 
platteland van de traditionele agrarische 
economie van het Korea in de twintigste 
eeuw. Daarnaast hebben veel ouderen 
geen pensioen aangezien het pensioenen 
systeem van Zuid-Korea pas in 1988 
ingevoerd werd. Het resultaat is dat 
door de studie en werkdruk veel jonge 
Koreanen te weinig tijd maken voor hun 
ouders of grootouders. Vereenzaming is 
het resultaat in combinatie met armoede 
in deze bevolkingslaag vanwege het 
gebrek aan pensioen. Dit wordt als 
nummer een reden gezien voor de 
zelfmoorden in deze bevolkingslaag; 
dus een indirect gevolg van de hoge 
verwachting die bij de jongeren ligt.

Het stress niveau en de prestatiedruk zijn 
dus problematisch te noemen. Waarom 
zoeken jonge Koreanen dan geen hulp 
voor dergelijke problemen voordat het te 
laat is. Dit komt vooral voort uit cultuur. 
Er heerst een sociaal stigma rondom 
behandelingen voor mentale problemen. 
Mentale problemen worden gezien als 
beschamend, alsof je te zwak bent om 
om te gaan met de dagelijkse druktes 
waar iedereen mee om dient te gaan. 

Een tweede reden ligt bij de overheid; 
in het verleden is persoonsdata niet 
altijd juist behandeld. Daardoor zijn 
sommige Koreanen bang dat, door het 
bezoeken van een arts, deze informatie 
ook openlijk vrij kan komen. En dat kan 
dan weer tegen hen gebruikt worden in 
hun carrière is de gedachte.

Een laatste punt dat nog onbelicht is 
gebleven is de combinatie van werk of 
studie en alcohol. Alcoholgebruik is groot 
in Zuid-Korea. De meest gedronken 
sterk in het land heet Soju en wordt vaak 
gedronken gemixt met bier (Maekgu). 
Een So-maek (een biertje gemixt met 
Soju dus) wordt veelvuldig gedronken 
en gemiddeld drinkt een Koreaan 
veertien van deze shots per week. Stevig 
alcoholgebruik is redelijk geaccepteerd 
in Korea. Het wordt alleen ook gebruikt 
door jongeren om even te ontsnappen 
aan alle deadlines en verwachtingen 
die voor hen bestaan. Vervolgens blijkt 
uit onderzoek naar de zelfmoorden van 
de eerder genoemde brug dat 40% van 
de mensen die gesprongen zijn onder 
invloed waren in de laatste uren voor 
hun dood.

Uiteindelijk is het probleem dus niet 
zomaar op te lossen. Het is cultureel 
van aard en lijkt in de huidige cultuur 
niet snel te gaan veranderen. Alcohol 
lijkt als katalysator te werken en helpt 
dus niet mee. Het is nu maar te hopen 
dat de pogingen om professionele hulp 
geaccepteerd te laten worden aanslaan. 
En misschien dat toekomstige studenten 
dan weer het gevoel hebben dat zij 
kunnen studeren zonder constant te 
moeten presteren.
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Carrière

Prodrive is niet meer weg te denken uit de regio Eindhoven, zeker niet na de 

recente media aandacht die het bedrijf kreeg. SCOPE maakt kennis met Leon de 

Wit, die enthousiast vertelt over hoe het er nu écht aan toe gaat in het Brabantse 

hightech bedrijf.
TEKST Merijn Boer FOTOGRAFIE Wout Olde Hampsink DESIGN Maurice Bressers

Een bevlogen medewerker
Theorie en praktijk

We weten het als technisch 
bedrijfskundigen allemaal; een 
combinatie van veel faciliteiten en 
hoge verwachtingen binnen een 
werkomgeving leidt tot goede prestaties 
van werknemer ten voordele van de 
organisatie. Bakker en Demerouti 
(2007) conceptualiseerden deze theorie 
in het Job Demands – Resources (JD-R) 
model in. Ze beschreven hoe beschikbare 
middelen en verwachtingen in een 
organisatie, via stress en motivatie, de 
kwaliteit van het werk beïnvloeden. Het 
model wordt in de academische wereld 
veelvuldig gebruikt en ondersteund 
door andere onderzoeker en het wordt 
veelvuldig gebruikt door onderzoekers 
om andere concepten zoals burn-out te 
onderzoeken. De resultaten tonen aan 
dat bedrijven inderdaad beter presteren 
wanneer er veel van werknemers wordt 
gevraagd en wanneer werknemers 
tegelijk veel middelen tot hun 
beschikking hebben. 
De industrie heeft deze bevindingen 
opgepikt en er wordt in bedrijven 
steeds meer aandacht besteed aan hoe 
men de prestaties van werknemers kan 
optimaliseren. Prodrive is hierin geen 

uitzondering. Het bedrijf startte in 
1993 als een kleinschalig engineering 
bedrijf. Mede door de motivatie en 
betrokkenheid van de werknemers in 
de toenmalig kleine organisatie is het 
bedrijf hard gegroeid. Inmiddels werken 
en ruim 1700 mensen. Het belang van 
zaken als motivatie, betrokkenheid 
en eigenaarschap om een succesvolle 
organisatie te runnen worden binnen 
Prodrive erkent en onderschreven. 
Waar zaken als hoge motivatie en 
betrokkenheid vroeger vanzelfsprekend 
waren wegens de kleinschaligheid 
van het bedrijf, ligt de uitdaging nu 
in het behouden van gemotiveerde 
werknemers in een alsmaar groeiende 
organisatie, waar de afstand tussen 
werknemers en het eindproduct steeds 
groter wordt.

Groei in complexiteit

Leon de Wit is bij Prodrive 
verantwoordelijk voor het automatiseren 
van de fabriek. Zoals te lezen in het 
artikel ‘Op naar de ‘lights-out’ fabriek’ 
in de juni uitgave van de SCOPE, is het 
volledig automatiseren van de fabriek 
een ambitieus plan. Waar Prodrive 
aanvankelijk slechts het ontwerpen van 

een product op zich nam, en alle andere 
aspecten uitbesteedde, is het bedrijf in 
de loop der jaren steeds verder verticaal 
geïntegreerd. Resultaten hiervan 
zijn o.a. een kortere doorlooptijd van 
producten en betere kwaliteit, volgens 
Leon. Een logisch ander gevolg is 
natuurlijk een toename in het aantal 
processen en de complexiteit van de 
organisatie. 

Naast verticale integratie, is het 
productaanbod van Prodrive 
ook hard gegroeid. Het bedrijf 
maakt tegenwoordig allerlei 
computersystemen, mechatronische 
systemen, elektronische componenten, 
sensoren en nog veel meer. Leon vertelt 
dat het bedrijf al jaren met ongeveer 
20% per jaar groeit, zowel in omzet als 
het aantal werknemers. “De connectie 
tussen de operator en het eindproduct 
lijkt langzaam verloren te raken. Dat 
willen we voorkomen en daarom 
moeten we constant de huidige manier 
van werken herzien . Het is namelijk 
belangrijk dat werknemers inzicht 
hebben in wat ze maken, ondanks 
dat we steeds groter en complexer 
worden.” 
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Vrijheid en verantwoordelijkheid

Door de verticale integratie van veel 
complexe processen en hoge product 
variatie zijn er relatief veel uitdagingen 
om je verder in te ontwikkelen. Om dit 
te faciliteren worden de KPI’s binnen 
vier dimensies gemeten: Quality, 
Leadtime, Technical en Costs.  Ieder 
werkstation heeft een scherm waarop 
de operator zijn werkinstructies te zien 
krijgt en de huidige status van de KPI’s 
kan bekijken. 

“Als je iets ziet wat beter kan, 
kun je het oppakken en krijg je 

de verantwoordelijkheid.”

Op deze manier krijgen operators 
meteen terugkoppeling op hun werk. 
Daarnaast heeft iedere werknemer 
een profiel met competenties. Deze 
competenties kunnen intern verkregen 
worden door het volgen van trainingen. 
“De werknemer kan op deze manier 
zelf bepalen welke vaardigheden hij 
of zij wil toevoegen aan de huidige 
set van competenties en daarmee de 
werkzaamheden aanpassen op zijn 
of haar interesses,” vertelt Leon. “Dit 
geldt voor iedereen in de organisatie, 
van operators tot managers.” Bovenop 
de mogelijkheden om jezelf intern 
te ontwikkelen middels trainingen, 
krijgt men binnen Prodrive veel 
vrijheid. “Als je iets ziet wat beter kan, 
kun je het oppakken en krijg je de 
verantwoordelijkheid,” vertelt Leon. 

Leon de Wit

Leon de Wit studeerde Econometrie aan de Tilburg University. Hij was 
geïnteresseerd in het optimaliseren van logistieke problemen, zoals 
planningen. Na een aantal jaar als consultant gewerkt te hebben, 
waardoor hij veel bedrijven heeft leren kennen, is hij in februari 2019 
gaan werken voor Prodrive om de productieplanning te automatiseren. 
Al snel kreeg hij meer verantwoordelijkheden en hij is nu werkzaam als 
Program Manager Industrial Automation bij Prodrive.

Cultuur om trots op te zijn

Waar veel bedrijven moeite hebben met 
het implementeren van theorieën en 
modellen uit de academische wereld, 
zoals het Job Demands – Resources 
model van Bakker en Demerouti  (2007), 
is Prodrive een voorbeeld van hoe het 
wél kan. Werknemers kunnen intern 
trainingen volgen, zichzelf uitdagen en 
krijgen veel verantwoordelijkheden als 
ze dat willen. Het gevolg is gemotiveerde 
en enthousiaste werknemers. SCOPE 
heeft kennis mogen maken met het 
levende bewijs: Leon de Wit werkt pas 
sinds februari bij Prodrive en geeft het 
interview alsof hij ambassadeur van 
het bedrijf is. Het is de cultuur binnen 
Prodrive die volgens hem het bedrijf 
groot heeft gemaakt en nog groter zal 
maken..

“We moeten de huidige 
manier van werken 
constant herzien.”
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Spotlight 
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Hilde Weerts
Na de bachelor Technische Bedrijfskunde 

besloot Hilde Weerts om een master te volgen 

binnen de faculteit Wiskunde en Informatica. 

Eind mei studeerde ze af met een 10 voor haar 

afstudeerproject bij de Rabobank. Niet alleen 

behaalde ze een 10 voor haar thesis, ook veroverde 

ze de tweede plaats bij de KNVI Scriptieprijs voor 

Informatica en Informatiekunde.

Industria

Hilde is altijd erg actief geweest binnen 

Industria. “Ik was onder andere lid van de 

tappers, hoofdvormgever van de SCOPE, en 

Project Manager van het 52e bestuur van 

Industria. Vooral tijdens mijn bestuursjaar heb 

ik ontzettend veel geleerd op het gebied van 

leidinggeven en organiseren. Daarnaast gaf dat 

jaar me de mogelijkheid om na te denken over 

hoe ik mijn studie wilde vervolgen.”

Data Science

Uiteindelijk viel de keuze   op de Data Science 

track binnen de master Computer Science and 

Engineering. “Toen ik tijdens mijn bachelor-

eindproject bij de Nationale Spoorwegen voor het 

eerst in aanraking kwam met machine learning, 

wist ik dat ik hier meer over wilde leren. Ook 

leek het me een mooie uitdaging om statistiek 

écht goed te begrijpen en beter te worden in 

programmeren.”

Maar over het nut van de bachelor is Hilde 

duidelijk. “Mijn achtergrond in technische 

bedrijfskunde was ontzettend waardevol tijdens 

mijn afstudeeronderzoek. Tijdens mijn bachelor 

heb ik geleerd om altijd na te denken over het 

doel van een project – welk probleem lossen we 

hier eigenlijk mee op? Deze manier van denken 

heeft me geholpen om andere vragen te stellen 

dan de gemiddelde informaticastudent misschien 

zou doen.”

Ben jij of ken jij iemand die iets opmerkelijks 
heeft gepresteerd of meegemaakt? Mag 
deze persoon zeker wel eens in de spotlight 
gezet worden? 
Neem dan contact op met SCOPE: 
SCOPE@industria.tue.nl

Spotlight

Afstudeeronderzoek 

Hilde studeerde af binnen de fraudedetectie-

afdeling van de Rabobank. “Het doel van mijn 

afstudeeronderzoek was om fraude-analisten 

te helpen bij het verwerken van meldingen over 

potentieel frauduleuze transacties. Wanneer deze 

meldingen zijn gegenereerd door een complex 

machine learning model, is het niet altijd 

duidelijk waar een voorspelling op is gebaseerd. 

Ik was daarom benieuwd of het fraude-analisten 

zou helpen als we uitleggen waarom het model 

een bepaalde voorspelling maakt. Het model zou 

bijvoorbeeld kunnen redeneren dat het bedrag 

verdacht hoog is gegeven de transactiehistorie 

van de klant. Door middel van experimenten 

met proefpersonen kwam ik erachter dat een 

uitleg alleen waarschijnlijk niet voldoende is om 

meldingen beter te verwerken. Toen heb ik een 

visualisatie bedacht waarmee een analist snel 

een beeld kan krijgen van de betrouwbaarheid 

van een melding.” 

Naast het mooie cijfer, resulteerde Hilde’s 

thesis uiteindelijk in twee papers. Deze heeft 

ze gepresenteerd op workshops tijdens de 

Knowledge Discovery en Data Mining conferentie, 

één van de grootste internationale conferenties 

op het gebied van data mining. “De trip naar 

Alaska was echt een geweldige kers op de taart! 

Het was erg leuk om onderdeel te zijn van zo’n 

grote conferentie en ik heb veel interessante 

mensen ontmoet. En ook een boel elanden en 

beren!”

En nu?

“Dat is een goede vraag. Aan de ene kant lijkt 

het me leuk om als data scientist aan de slag te 

gaan bij een bedrijf waar ik kan leren van meer 

ervaren professionals. Aan de andere kant lijkt het 

me ook heel gaaf om als freelance data scientist 

projecten te doen met de nadruk op eerlijke en 

interpreteerbare modellen. Maar eerst ga ik nog 

een paar maanden bezinnen tijdens een reis door 

Zuid-Oost Azië!”

“

”
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“Wij denken dat deze wereld zoals hij nu draait niet zou kunnen draaien zonder 

chemicaliën en wij denken dat chemicaliën nodig zijn om deze wereld vooruit te 

helpen.” In veel producten zitten chemicaliën: siliconen in shampoos en crèmes, 

polyurethaan in matrassen en autostoelen. Consumenten staan er vaak niet bij 

stil welke weg de producten afleggen die als vanzelfsprekend ervaren worden. 

DOW is een bedrijf dat zulke chemicaliën produceert. Door een centralisatie 

maakte het bedrijf de laatste jaren drastische veranderingen door, met als doel: 

betere bedrijfsprestaties leveren.
TEKST Veronique Zijlstra DESIGN Maurice Bressers

Over DOW

DOW is een bedrijf dat chemicaliën 
produceert en deze levert aan andere 
bedrijven (B2B). De toepassingen 
van de stoffen die gemaakt worden, 
kunnen enorm variëren. DOW is 
daarom ingedeeld in verschillende 
business units, die elk eigen 
productiemechanismen en een 
toepassingsfocus hebben, waaronder 
stoffen voor in coatings, persoonlijke 
verzorging en plastics. Eran Hubert en 
Jens Witlox zijn beide werkzaam bij 
DOW in Terneuzen. Eran werkt voor 
de business unit ‘Polyurethaan’, waar 
ze onder andere stoffen maken voor 
dashboards in auto’s. Jens werkt onder 

Terneuzen klinkt klein, maar de 
ambities zijn vrij groot. 50 jaar geleden 
begon DOW in de Zeeuwse stad met 
een productiemindset. De locatie werd 
gekozen, gebaseerd op de ligging: 
dichtbij de haven van Rotterdam en 
Antwerpen, waar de landprijs laag 
was en met relatief veel werkloosheid. 
Wat begon als een productielocatie 
is inmiddels ook een kennislocatie 
geworden. 

Terneuzen als kennislocatie

De afgelopen twee jaar is er heel wat 
veranderd bij DOW Europe: door 
een centralisatie zijn de supply chain 
krachten en kwaliteiten nu gebundeld. 

de business unit ‘Consumer Solutions’, 
wat voornamelijk gericht is op de 
productie van siliconen. Er worden 
basismateralen geproduceerd voor 
verzorgingsproducten voor bedrijven 
als Unilever en L’Oréal. Bij zulk soort 
bedrijven, die producten maken voor 
persoonlijke verzorging, kun je de 
producten ruiken, voelen of zien. 

“Terneuzen klinkt klein, maar 
de ambities zijn vrij groot.” 

Bij DOW zijn de producten vaak minder 
vanzelfsprekend: er gaat een vloeistof in 
en er komt na bewerking een vloeistof 
van dezelfde kleur uit.

Betere bedrijfsprestaties door 
centralisatie
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Voorheen had DOW een hele andere 
organisatiestructuur: logistieke 
activiteiten werden vaak per land of 
regio uitgevoerd. Door IT systemen is 
het mogelijk geworden om efficiënter 
te kunnen werken, wat een trigger 
is geweest voor het verplaatsen van 
de supply chain activiteiten naar 
Terneuzen. 
Eran en Jens hebben beide een rol 
gespeeld in het opbouwen van deze 
nieuwe supply chain hub. Eran heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd in 
het inrichten van de nieuwe logistieke 
organisatie door het vormgeven 
van functieomschrijvingen en het 
aannemen van gemotiveerde supply 
chain professionals. Jens daarentegen, 
heeft zich voornamelijk bezig gehouden 
met het verplaatsen van de logistieke 
functies van de productie plaatsen, 
Cardiff, Brussel en Frankfurt, naar 
Terneuzen. “De eerste anderhalf 
jaar ben ik ruim zes maanden in het 
buitenland geweest om daar de fijne 
kneepjes te leren van hoe het bedrijf in 
elkaar steekt om daar vervolgens ook de 
kennis van mee te nemen en de nieuwe 
starters te trainen met als doel beter te 
kunnen presteren.”
Met deze centralisatie is de 
organisatiestructuur flink omgegooid. 
De nieuwe hub in Terneuzen telt 
meer dan 800 specialisten, waarvan 
95% met een relevant bachelor of 
masterdiploma. Zij voeren supply 
chain activiteiten uit, zoals planning, 
scheduling, logistiek en customer 
service. De rollen zijn niet nieuw, maar 
verplaatst vanuit omringende landen in 
Europa. Voorheen zaten er bijvoorbeeld 
twee mensen in Moskou en zes in 

Eran Hubert & Jens Witlox
Eran Hubert heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd in Rijswijk, waarna hij 

direct begonnen is bij DOW. In 2008 trad hij in dienst bij een ander bedrijf, om in 

2015 weer terug te keren naar DOW. Eran Hubert heeft zijn hele carrière in supply 

chain gewerkt, binnen verschillende business units en op verschillende locaties, 

waaronder Zwitserland en België. De afgelopen jaren heeft Eran een grote rol 

gespeeld in de centralisatie van DOW Europe. Zijn rol was het aannemen van 

jonge professionals en het vormgeven van functieomschrijvingen.

Jens Witlox heeft Innovation Management gestudeerd aan de TU Eindhoven. 

Drie jaar geleden is Jens begonnen als Supply Chain Planner bij DOW, waarbij 

zijn werkzaamheden simpel gezegd bestaan uit het matchen van vraag 

en aanbod over lange termijn. De eerste anderhalf jaar van zijn carrière 

heeft hij ruim zes maanden in het buitenland gezeten om de kennis van de 

productielocaties onder de knie te krijgen en over te brengen naar de nieuwe 

kennislocatie in Terneuzen.

Bratislava. Nu zitten al deze rollen 
in Terneuzen, wat het makkelijker 
maakt om deze mensen te trainen. 
Daarbij wordt de prestatiecultuur 
versterkt wanneer verschillende goed 
opgeleide, ambitieuze mensen bij 
elkaar gezet worden. Eran verwacht 
dat hiermee de hele organisatie naar 
een hoger niveau getild kan worden. 
“De centralisatie geeft ook ons de 
mogelijkheid om veel ambitieuzer te 
zijn met de organisatie dan 10 jaar 
geleden.” Deze nieuwe organisatie-
inrichting biedt de professionals ook 
veel carrièremogelijkheden. Voorheen 
hadden de kleine regionale kantoren 
weinig doorgroeimogelijkheden, 
maar in Terneuzen is dit bijna 
vanzelfsprekend. 

Prestatiecultuur

De prestatiecultuur binnen DOW is 
niet nieuw voor dit oorspronkelijk 
Amerikaanse bedrijf. Om bij te houden 
hoe de verschillende business units 
presteren wordt er met targets gewerkt. 
De targets worden aan het begin van een 
kwartaal gesteld en kritisch geëvalueerd 
op haalbaarheid. Iedereen binnen 
een team weet wat de targets zijn, wat 
er moet gebeuren om deze te halen 
en werkt samen om dit te bereiken. 
Naast de vanzelfsprekende KPI’s zoals 
leverbetrouwbaarheid, tijdige leveringen 
en voldoende voorraadlevels, wordt 
klantervaring als enorm belangrijk 
ervaren. Iedere business houdt nauw 
contact met haar klanten om continu 
te blijven verbeteren op het gebied van 
klantervaring. Wanneer targets niet 
gehaald worden, wordt er geëvalueerd 
hoe en wat er misgegaan is en hoe het 

de volgende keer wél beter kan. Targets 
die gehaald worden, worden gevierd met 
het hele team. Echter, het absolute getal 
is hierbij niet per se het belangrijkst; 
het gaat om continue verbetering. Door 
de nadruk op klantervaring te leggen, 
wordt ook de vertaalslag gemaakt van 
een bedrijf dat met name grote volumes 
produceert naar een bedrijf dat luistert 
naar wat klanten daadwerkelijk nodig 
hebben. “De vereisten van de klanten 
proberen we om te zetten naar een 
bepaalde soort supply chain of product 
ontwikkeling. In het verleden duwden 
wij materialen naar voren. Nu zetten 
we aan wat de klanten willen hebben.”, 
aldus Eran.

“Met deze centralisatie is de 
organisatiestructuur flink 

omgegooid”.

Met de komst van de centralisatie 
hoopt DOW Europe de lat te kunnen 
hogen voor supply chain. Door het 
creëren van een centrale kennislocatie, 
waarin supply chain professionals bij 
elkaar gebracht worden, kan continue 
verbetering van de bedrijfsprestaties 
mogelijk gemaakt worden. Als advies 
aan studenten geeft Eran mee dat het 
belangrijk is om risico te durven nemen: 
“Blijf niet op de gangbare paden, loop 
niet achter iedereen aan, doe wat 
anders dan de mensen voor je gedaan 
hebben. Wat het beste bij ons past, zijn 
mensen die op de een of andere manier 
nieuwsgierig zijn.”
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Master Thesis Award
Al zeven jaar organiseert DOW samen 
met de masteropleiding Operations 
Management & Logistics (OML) de 
Master Thesis Award, waarbij de 
winnaar met een prijs naar huis gaat 
van €1000, vrij te besteden. 
Alle studenten OML die voor hun 
masterscriptie een 9 of hoger behalen, 
mogen meedoen, ongeacht het 
onderwerp van de scriptie en waar deze 
is uitgevoerd. De selectie scripties wordt 
door een jury beoordeeld, bestaande 
uit experts van OML en DOW. De jury 
van DOW bestaat uit professionals 
die binnen het supply chain expertise 
center werken van DOW. Zij doen 
onderzoek op het gebied van supply 
chain en manufacturing. Tarkan Tan, 
Tom van Woensel en Ton de Kok zitten 
namens OML in de jury.
Op donderdag 10 oktober 2019 vond 

de Master Thesis Award plaats van het 
collegejaar 2018/2019. Nikki Theeuwes 
ging dit jaar met de prijs naar huis. Haar 
masterscriptie, getiteld ““Formalization 
and improvement of ambulance 
dispatching in Brabant-Zuidoost” werd 
gewaardeerd met een 9.5. Nikki heeft 
het beslismodel omtrent het inzetten 
van ambulances in Brabant-Zuidoost 
verbeterd. Dit heeft ze gedaan door de 
expertise van meldkamercentralisten 
ten grondslag aan het huidige 
beslismodel vast te leggen, hier vier 
mogelijke extensies op te definiëren 
en deze extensies te evalueren in een 
geavanceerde simulatie. Het huidige 
inzet-beslismodel is vastgelegd door 
middel van machine learning en 
een unieke nabewerkingsfase, wat 
resulteerde in een simpele representatie 
die inzetbeslissingen nauwkeuriger 
kan voorspellen dan de policy die  in de 

literatuur aangenomen wordt. De vier 
extensies van de policy resulteerden in 
een verbetering van de on-time prestatie 
equivalent aan het toevoegen van meer 
dan zeven wekelijke ambulancediensten. 
Daarnaast complementeren de extensies 
het huidige beslismodel, wat adoptie in 
de praktijk makkelijker maakt.
Door deze samenwerking met de TU/e 
hoopt DOW in een vroeg stadium in 
contact te treden met studenten die 
mogelijk interesse hebben om bij DOW 
te komen werken. De laatste paar jaar 
hebben zij enorm geïnvesteerd in goed 
opgeleide mensen die de organisatie 
kunnen helpen groeien. Door branding 
hopen ze bij DOW dat studenten 
onthouden wat het bedrijf inhoudt, 
wat zij doen, waar zij zitten in de hoop 
dat studenten eventueel overwegen het 
DOW team te komen versterken.



19
SCOPEDECEMBER 2019

Visit the career expo

don’t just make a career. 

Make an impact.

10-11 March



Start connecting the dots 

Join.Develop.Belong.

Discover 
something
new

Join likeminded colleagues at Atos to bring people, 
business and technology together.

Check out cool jobs or internships on: werkenbijatos.nl 
or contact us by mail via recruitment.btn@atos.net.
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In een wereld die steeds meer van technologie afhankelijk wordt is het 

belangrijk om hier als bedrijf en individu goed op in te spelen. Dit vergt niet 

alleen technologische kennis, maar ook sociale vaardigheden, zogenoemde ‘soft 

skills’. Het is dus van belang voor de werknemers van de toekomst dat deze goed 

ontwikkelt zijn.
Tekst Max Sturkenboom  Design Koen Hofstraat

Persoonlijke ontwikkeling binnen 
ESTIEM.

De moderne wereld evolueert met 
grote snelheid, groeit altijd, en wordt 
alsmaar efficiënter en preciezer. Hierbij 
moet rekening gehouden worden 
met een continu toenemend aantal 
mogelijkheden in deze dynamische 
wereld. Het is dan ook lastig om complexe 
en vooruitstrevende technologieën en 
methoden bij te houden die de hele tijd 
opduiken. Om hiervan bewust te raken 
en om te kijken hoe men met deze 
trends mee kan gaan, was een bijzonder 
evenement opgericht namelijk de 
‘Braintrainer: Creativity and innovation 
management’ in Sofia. Dit was een 
erg interessant evenement waar door 
middel van trainingen en activiteiten 
verschillende interessante onderwerpen 
werden aangesneden in het thema:
1) Wat het betekent om creatief te zijn 
en hoe bevorder je creativiteit in uw 

omgeving?
2) De ontwikkeling van flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen in een breed scala 
aan situaties.
3) Innoveren, nieuwe ideeën aandragen, 
uitbreiden en implementeren.
4) Voorkomen van stagnatie en 
intellectueel verval. Hoe blijf je scherp 
en voorkom je verlies van kennis?
Om het evenement kort samen te vatten 
werd erg veel kennis vergaard over de 
verschillende dimensies van menselijk 
kapitaal en technologie. Ook werd er 
gekeken naar het gebruik van nieuwe 
‘online-tools’ die gebruikt konden 
worden voor het ontwikkelen, promoten 
en verkopen van een innovatie. Verder 
werd het ondernemerschap onder de 
loep genomen waarbij er wed gezocht 
naar verbeteringen in het persoonlijke 
dagelijks leven en in onze carrière. 

ESTIEM

Als Europees studenten netwerk (ESTIEM), 

is het natuurlijk heel interessant om hier 

mee aan de slag te gaan. Er zijn daarom 

ook veel mogelijkheden binnen ESTIEM om 

jezelf te ontwikkelen op het gebied van soft 

skills. Je kan deelnemen aan verschillende 

evenementen over heel Europa en met 

deelnemers uit verschillende landen, wat 

natuurlijk ook voor culturele ontwikkeling 

zorgt. Voorbeelden hiervan zijn de 

Braintrainer evenementen en de Summer 

Academy.

Braintrainer

Wat is dan een Braintrainer? Het is een 

evenement waarbij je met behulp van 

trainers en ervaren alumni een kwalitatief 

goede en interactieve leerervaring opdoet. 

Deze ervaring focust zich vooral op het 

ontwikkelen van jezelf, zodat je beter 

voorbereid bent voor het zakenleven.

Summer Academy

De ESTIEM Summer Academy vindt 

normaliter plaats in de zomer of 

wintervakantie en duurt een tot twee 

weken normaal. De deelnemers nemen 

deel aan een open discussie, groepswerk, 

debatten en studeren onder de begeleiding 

van een professor. Dit alles zorgt er voor 

dat studenten hun kennis groter maken 

over leiderschap en relevante onderwerpen 

voor Technische Bedrijfskunde. Een groot 

pluspunt van dit evenement is de band die 

je opbouwt met de andere deelnemers, het 

is een open sfeer waar veel gedeeld wordt.
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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 François Olsthoorn & Marten Kraaij DESIGN Maurice Bressers

François Olsthoorn

François Olsthoorn

Leeftijd: 49

Jaar van afstuderen: 1994

Functie: Chief Executive Officer

Organisatie: DentConnect

Wordt volgende 
SCOPE bekend 

gemaakt

SCOPE 1, 2020

Harm  
Langen

SCOPE 3, 2019
CEO bij 

Pas Reform

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn afstuderen heb ik nog, als 
één van de laatste lichtingen, mijn 
dienstplicht vervuld als officier op de 
KMA. Daarna heb ik ruim 23 jaar bij 
Procter & Gamble gewerkt, waaronder 
ruim 10 jaar in het buitenland. Procter 
heeft me geweldig veel loopbaankansen 
geboden. Zo heb ik mogen werken in 
supply chain management, sales en 
human resource management. Verder 
heb ik ruim 30 landen bezocht voor mijn 
werk. Daarnaast heb ik een sabattical 
van 3 maanden opgenomen, waarin ik al 
vrijwilliger in Nigeria heb gewerkt aan 
verbetering van de gezondheidszorg. 
Sinds januari van dit jaar ben ik Chief 
Operating Officer van DentConnect, 
een keten van 150 tandartspraktijken. 

Doe je in je huidige werk nog veel met 
de dingen die je geleerd hebt tijdens je 
opleiding?
Absoluut! Technische Bedrijfskunde 
biedt je een geweldige basis voor een 
loopbaan in het bedrijfsleven. Dan heb ik 
niet over specifieke theorieën uit IPB of 
Calculus, maar over het gestructureerd 
oplossen van uitdagingen in je werk 
(een praktische variant van het vak 
‘MTBO’ – Methodologisch Toegepast 

Bedrijfskundig Onderzoek). Daarnaast 
bieden alle projecten een goede 
leerschool voor het werken in teams, 
wat ik doorlopend doe in mijn werk.

Welke activiteiten heb je nog naast 
je studie gedaan? en hoe heeft dat je 
loopbaan beïnvloed?
Ik ben actief geweest bij Industria (als 
voorzitten en in allerlei commissies) en 
bij SSRE (in verschillende commissies). 
De studentenverenigingen in Eindhoven 
– studie, gezelligheid of sport - bieden 
geweldige kansen om ‘in het klein’ te 
leren hoe je moet leiding geven, hoe 
je projecten moet aanpakken, hoe je 
moet samenwerken en conflicten moet 
oplossen. Voor iedereen een aanrader

Zou je opnieuw kiezen voor de studie 
technische bedrijfskunde en waarom? 
Zonder twijfel. Ik kijk met veel plezier 
en voldoening terug op mijn studie, 
zowel qua inhoud als ook het studeren 
in Eindhoven. Ik voel dat ik goed 
voorbereid ben op het werkende leven. 
De TU Eindhoven heeft bovendien flink 
aan de weg getimmerd en heeft een 
sterke internationale focus. Ik ben zeer 
positief over Technische Bedrijfskunde 
aan de TUE!

Welk advies zou je huidige studenten 
mee willen geven?
Geniet van het studentenleven èn van 
de studie technische bedrijfskunde! 
Doe iets naast je studie, word ergens 
lid en stap in een commissie of bestuur. 
En haal uit je studie wat je kunt. Ga een 
trimester in het buitenland studeren 
en/of doe een stage in het buitenland. 
Hiermee kom je nog beter voorbereid 
op de arbeidsmarkt en ligt de toekomst 
voor je open!

Als je een van de vragen zou mogen 
veranderen, welke zou dat zijn en 
waarom?
Eigenlijk vind ik de vragen zoals ze nu 
staan heel goed. Ik zou er niet direct 
eentje uit willen halen en vervangen 
door iets anders.

?
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Marten Kraaij

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn master OML ben ik gestart bij 
HEINEKEN als Management Trainee 
Supply Chain. Er lagen 3 opdrachten 
voor mij klaar in iets meer dan 3 jaar. 
In Nederland, bij Planning en binnen 
Procurement. En daarnaast in Haïti, 
een land waar je anders niet zo snel 
zou komen. Toen ik klaar was ben ik 
geland binnen Vrumona, als Contract 
Manager voor indirects binnen de 
afdeling Procurement. Ik zorg dat we 
goede contracten met onze leveranciers 
afsluiten en dat we de contractafspraken 
die er zijn goed monitoren en bespreken. 
In dat kader voer ik veel gesprekken met 
zowel interne stakeholders als externe 
partners.

Wat was jouw hoogtepunt tijdens al die 
jaren studeren in Eindhoven?
Als het studie betreft, vond ik de Master 
het leukste. Ik heb het gevoel dat ik in 
die tijd echt werd uitgedaagd om het 
beste uit mezelf te halen en moeilijke 
puzzels op te lossen. Daarnaast werd 
mijn Master ook goed onderbroken 
door een exchange semester in Taiwan. 
Het is leuk om te zien dat steeds meer 
studenten de kans grijpen een aantal 
maanden in het buitenland te leven en 
te studeren!

Welke activiteiten heb je nog naast 
je studie gedaan? En hoe heeft dat je 
loopbaan beïnvloed?
Behoorlijk wat: actief bij studie- en 
studentenvereniging, zaalvoetbal, 
teamleider bij een grote supermarkt, 
en een TBK-gerelateerde bijbaan bij 

een elektronicafabrikant. Als ik er 1 
ding uit mag lichten: het leuke van 
een studentenvereniging is dat je ook 
veel omgaat met medestudenten die 
iets heel anders doen dan technische 
bedrijfskunde. Mijn interesse is heel 
breed en dat komt ook van pas in 
mijn huidige baan. Ik zit aan tafel 
met leveranciers van een heel scala 
aan diensten en producten, van 
wegtransport tot 3D-printen tot en 
met field sales in Retail, tot complexe 
verpakkingsmachines. Het is prettig als 
je voor zo’n gesprek ook kan bouwen 
op voorkennis die je hebt vanuit je 
studententijd of doordat je een collega 
met expertise kan vragen om dat te 
delen.

Zou je opnieuw kiezen voor de studie 
technische bedrijfskunde en waarom?
Ja, zeker. In onze studie heb ik altijd het 
idee gehad dat we behoorlijke de diepte 
ingingen op methodes om problemen 
op te lossen, zowel wiskundig als meer 
kwalitatief. Maar tegelijkertijd bleef er 
altijd een gezonde focus op de praktijk 
en op de toepasbaarheid van een 
oplossing.

Welk advies zou je huidige studenten 
mee willen geven?
Ik merk in mijn huidige baan dat je 
behoorlijk moeite moet doen om op 
de hoogte te blijven van trends, en dat 
opleiding en bijleren over specifieke 
onderwerpen niet altijd past qua tijd, 
maar ook opeens duur is geworden. 
Als ik me dat eerder had beseft, had ik 
misschien tijdens mijn studie ook al wel 
eens een (gratis) college of seminar bij 
bijvoorbeeld werktuigbouwkunde mee 
gepakt. Of was ik een keer binnen gaan 
zitten bij een meer business-gericht 
college aan een andere universiteit.

Als je een van de vragen zou mogen 
veranderen, welke zou dat zijn en 
waarom?
Ik zou de vraag: “Wat was jouw 
hoogtepunt tijdens al die jaren studeren 
in Eindhoven?”, willen vervangen 
met de vraag: “Hoe ben je gegroeid of 

Marten Kraaij

Leeftijd: 26

Jaar van afstuderen: 2016

Functie: Contract Manager

Organisatie: Vrumona/ HEINEKEN

Mirjam 
Borsboom

SCOPE 3, 2019
Ondernemer

Wordt volgende 
SCOPE bekend 

gemaakt
SCOPE 1, 2020

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.

?

verbeterd in het afgelopen jaar? Hoe 
heb je dat gedaan?”. Omdat: studie is 
leuk, maar het is belangrijk dat je je zelf 
blijft ontwikkelen in je carrière. Het is 
leuk om van anderen te horen hoe ze 
dat doen. 



24
SCOPE DECEMBER 2019

Alumnia Bestuursupdate

Activiteitenoverzicht
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En verder

Het jaar 2019 is weer bijna voorbij en 
ook dit jaar stonden er weer een hoop 
leuke en interessante activiteiten op het 
programma voor alumni. Na het grootse 
afscheid van voormalig thuisbasis ”Het 
Paviljoen” en het TBKx-event over 
Urbanisatie, was het de afgelopen 
maanden tijd voor de Outdoor Activity 
en Keynote. 

Op 28 september stonden er een 
tiental Deux Chevaux klaar  voor 
een heuse roadtrip in en rondom 
Amersfoort. Tijdens de rit was het zaak 
om met jouw groepje (dat willekeurig 
was samengesteld) zoveel mogelijk 
vragen te beantwoorden en puzzels 
op te lossen. Ook al zat het weer niet 
de hele middag mee, hebben we 
toch kunnen genieten van de vele 
dorpen, boerderijen, kunstwerken en 
verregende olifantenpaadjes in ons 
mooie landje. Zowel tussendoor als 
achteraf was er uiteraard genoeg tijd om 
onder het genot van een hapje en een 
drankje andere alumni te spreken. 

De jaarlijkse Keynote stond dit jaar 
in het teken van Circular Economy. 
Bij binnenkomst in het nieuwe 
hoofdgebouw van de TU/e, tegenwoordig 
beter bekend als Atlas en tevens het 
meest duurzame universiteitsgebouw 

ter wereld. Na het buffet presenteerde 
Nike hoe Circular Economy een centrale 
rol speelt in het bedrijf. Bijvoorbeeld 
door in het designproces van kleding en 
schoenen al rekening te houden welke 
materialen gebruikt moeten worden, 
om vervolgens de producten te kunnen 
hergebruiken bij inlevering van oude 
paar schoenen of kleding. Hierna nam 
Simme Douwe Flapper ons nog eens 
terug naar de collegebanken, door te 
vertellen over verschillende recente en 
minder recente onderzoeken aangaande 
Circular Economy. De avond werd 
afgesloten met een borrel in de nieuwe 
faculteitskroeg The Villa. 

De volgende activiteiten van Alumnia 
staan alweer op het programma, 
namelijk de ALV op 13 januari en een 
nieuwjaarsborrel op 24 januari. De 
locatie en aanvangstijd worden spoedig  
bekend gemaakt via de welbekende 
kanalen, maar we willen alle alumni 

in ieder geval alvast uitnodigen om 
een plekje te reserveren in de agenda. 
Hopelijk kunnen we daar met een 
grote groep alumni aanvangen op 
de vergadering en later in de maand 
proosten op het nieuwe jaar. 

Dit nieuwe jaar brengt ook een aantal 
mutaties in het bestuur van Alumnia. 
Kim Steffers en Tim de Jonge zullen 
namelijk hun uittrede doen uit het 
bestuur. Vandaar dat we op dit moment 
op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden 
om onze mooie alumnivereniging voort 
te zetten. Heb je interesse? Neem dan 
vooral contact met ons op via alumnia@
tue.nl, of spreek een van de huidige 
bestuursleden eens aan. 

Voor nu wensen wij graag iedereen 
een fijn uiteinde van het jaar 2019 
en zien we elkaar graag terug op een 
van de Alumnia activiteiten van het 
aankomend jaar. 
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Robert Geurten
Voorzitter Industria

grotere speler. In veel sectoren ontstaat 

daarmee gaandeweg een oligopolie, waarbij 

een select aantal partijen marktleider 

wordt.

Onze studievereniging heeft de afgelopen 

jaren ook een aantal grote transities 

meegemaakt. Niet alleen hebben we te 

maken gehad met een numerus fixus 

voor de bachelor, ook de opzet van het 

bachelorprogramma en het BEP zijn 

drastisch gewijzigd. Het afschaffen van 

de basisbeurs heeft ervoor gezorgd dat 

studenten in toenemende mate ervoor 

hebben gekozen langer thuis te blijven 

wonen. Verder zijn de studententeams 

op de TU/e als paddenstoelen uit de 

grond geschoten, waarmee het aanbod 

voor studenten om actief te worden 

naast hun studie flink is uitgebreid. Deze 

ontwikkelingen zorgen voor een aantal 

interessante vraagstukken voor Industria. 

Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat 

studenten ervoor kiezen actief lid te 

worden bij ons, in plaats van een andere 

vereniging? En kunnen we ervoor zorgen 

dat we voldoende uitdaging en afwisseling 

bieden in onze evenementen, zodat 

studenten Industria als een waardevolle 

en onmisbare toevoeging beschouwen aan 

hun studententijd?

Alleen door te redeneren vanuit de wens 

van onze (potentiële) leden, kunnen we 

als studievereniging met kop en schouders 

boven de concurrentie uit blijven steken. 

Door als bedrijf ‘performance driven’ als 

uitgangspunt te nemen, wordt de klant de 

lachende derde. Hij profiteert immers van 

het best mogelijk product, tegen optimale 

service. Het gevolg? Tevreden klanten, die je 

in de toekomst nog vaak zult tegenkomen!

FO
TO

 K
in

ga
D

ro
og

Ph
ot

og
ra

ph
y

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven 

het landschap waarin ze actief zijn, abrupt 

zien veranderen. In veel branches zijn 

organisaties omgevallen, die te laat hebben 

gereageerd op de veranderde behoefte 

van de consumenten die ze bedienen. 

Neem bijvoorbeeld de reiswereld, waar 

onlangs Neckermann en Thomas Cook zich 

genoodzaakt zagen faillissement aan te 

vragen. De starre organisatiestructuur en 

late overstap naar het online aanbieden 

van vakanties, waren redenen waarom 

het steeds lastiger bleek de concurrentie 

aan te gaan. Ook in de wereld van 

luchtvaartmaatschappijen, supermarkten 

en elektronicazaken geldt dat wie zich 

niet volledig toewijdt aan het leveren van 

perfecte service, wordt opgeslokt door een 

Performance Driven, de sleutel tot 
loyaliteit!
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Analyseren, interpreteren en 
optimaliseren bij TBK
In een wereld met zoveel data als 
water zien we de trend om alsmaar 
meer informatie uit deze data te 
halen. De trends op het gebied van 
data mining en analyse krijgen 
terecht een steeds belangrijkere 
rol in het leven van een Technische 
Bedrijfskunde student. Analyses 
met als doel om behaalde resultaten 
kwantitatief te meten ofwel om 
mogelijkheden voor ontwikkeling 
te identificeren. Resultaat-gedreven 
analyses om bedrijfsprocessen een 
stukje verder te optimaliseren, dat 
is waar wij als TBK’ers van dromen.

Ook achter de schermen voor de 
student wordt er veel geanalyseerd 
en worden beslissingen gemaakt 
hier over het onderwijs op de TU/e. 
Power BI tools, data warehouses, 
management dashboards, 

te interpreteren en een gevaar dat 
context en visie ondersneeuwt. 
Resultaten zijn prachtig, maar laten 
we het grotere plaatje niet vergeten!

evaluatie rapportages en ranking 
resultaten worden te pas en te 
onpas aangewend in discussies om 
sturing te geven aan bijvoorbeeld 
het aantal uitvallers of de werkdruk 
in het eerste jaar. Op basis van 
tegenvallende evaluatieresultaten 
moeten docenten en hun 
meerderen zich verantwoorden 
en worden keuzes gemaakt die 
gevolgen hebben voor wat elke 
student leert tijdens zijn opleiding 
Technische Bedrijfskunde. 

Data en meetbare resultaten zijn 
belangrijk en dit zal alleen nog 
maar belangrijker worden om 
organisaties aan te sturen. Toch, als 
je data maar lang genoeg martelt kan 
je het alles laten bekennen. Daarin 
ligt een verantwoordelijkheid om 
resultaten op een juiste manier 

Bart Bogaard
Commissaris Onderwijs Industria
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Cas van Elderen
Alumnus Technische Bedrijfskunde

FOTO Hilde Weerts

verslag nog een keer op de schop te gooien, 

ben je de wanhoop nabij. “Dat had hij me 

wel een paar maanden eerder kunnen 

vertellen”, mompel je zachtjes, terwijl je z’n 

kantoor uitloopt. Je kookt van binnen en 

reageert je af op iedereen die je tegenkomt. 

Dan is er eindelijk licht aan het einde van 

deze lange tunnel. De laatste fase van je 

afstudeerleven gaat beginnen.

Dat werd ook eens tijd. Veel langer houd 

je het niet meer vol. Je voelt je als een 

wrak vanwege slaapgebrek en slechte 

eetgewoontes. Als een kreupele bejaarde 

werk je je door deze laatste fase heen. Het 

verslag is ingeleverd, maar dan moet je die 

klote-poster nog maken. Wie zit daar in 

hemelsnaam op te wachten? Nadat je je 

door de presentatie en verdediging hebt 

geworsteld, krijg je het goede nieuws. Je 

hebt het gehaald! Je afstudeerleven zit 

erop. Het afstudeerverslag wordt begraven 

in de diepste krochten van het Paviljoen. 

Je krijgt een boekensteun als grafsteen. 

Het gewone leven begint weer. Je haalt 

opgelucht adem. En de mensen om je heen 

ook.

Het afstudeerleven

Afstudeer-Cas, dat was de bijnaam die 

mijn vriendin me had gegeven tijdens mijn 

afstuderen. Ze gebruikte die bijnaam vooral 

om zich namens mij te verontschuldigen 

richting vrienden, familie en zichzelf voor 

mijn egocentrische gedrag. (“Normaal een 

fijne vent, die Cas. Maar ja, dit is afstudeer-

Cas”). Ik had er toen niet zo’n boodschap 

aan. Ik was dan ook vooral met mezelf 

bezig en met mijn afstuderen bezig. Nu 

zijn de rollen omgedraaid. Vriendin aan 

het afstuderen, ik beschouwend vanaf de 

zijlijn.

Vanaf die zijlijn zie ik dat normale vriendin 

tijdelijk (hoop ik) heeft plaatsgemaakt 

voor afstudeer-vriendin. Als ik terugdenk 

aan mijn studiegenoten tijdens dezelfde 

periode concludeer ik dat wij geen 

uitzonderingen zijn. Een mens leeft 

twee levens: een gewoon leven en een 

afstudeerleven, met twee bijhorende 

karakters. Het gewone leven wordt even op 

pauze gezet als het afstudeerleven begint 

en gaat weer verder als het afstudeerleven 

eindigt. In het gewone leven doen we 

‘gewoon’ normaal. In het afstudeerleven 

doen we ook normaal en kan iedereen die 

het daar niet mee eens is de tering krijgen.

Het afstudeerleven begint als elk ander 

leven, vrolijk en vol goede moed.  Contacten 

worden gelegd, plannen gesmeed en 

onderzoeksvragen bedacht. “We gaan er 

iets moois van maken”, zeg je, wanneer 

het plan van aanpak door je begeleiders 

wordt goedgekeurd. Dat komt zeker goed 

met die fijne, behulpzame collega’s. Je 

hebt een focus, waarvan je had gewild dat 

je die eerder tijdens je studie ontdekt had. 

Wat je dan wel niet voor elkaar had kunnen 

krijgen! Voor je het weet zijn de eerste twee 

maanden voorbij.

Maar dan, de eerste tegenslagen. De 

beloofde data krijg je maar niet van die 

behulpzame collega’s, want ze hebben 

het te druk. Je bevindt je in een patstelling 

tussen het wetenschappelijke belang 

van je thesis en het praktisch nut voor je 

afstudeerbedrijf. Die o zo fijne focus ben 

je al een tijdje geleden kwijtgeraakt en 

dat maakt je onzeker. Het is crisistijd. De 

mensen om je heen moeten nu op hun 

tellen gaan passen in de omgang met 

jou als afstudeerder. Als je een dier was, 

zou je tijdelijk apart gezet worden in de 

dierentuin. Te gevaarlijk om te voederen. 

Een suikerklontje op de vlakke hand  kan 

iemand al fataal worden. Spaarzame 

hoogtepunten in deze fase zijn de TU-

dagen. De dag per week die je als een soort 

joker in kan zetten om een dagje studeren 

bij je bedrijf in te ruilen voor een glaasje 

bier, een potje uitslapen en een meeting 

met je begeleider. 

Er lijkt geen einde te komen aan deze 

middenfase. Hoogtepunten worden 

zeldzaam. Zelfs de TU-dagen begin je op te 

offeren om je verslag meer body te geven. 

Als je begeleider de suggestie doet om je 
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