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Voorwoord

Beste lezer,

“Onstijg de massa. Beter dan de rest. Onstijg de massa. Superieur”. Slechts een klein 
stukje refrein uit ons ontzettend prominente verenigingslied. Het doet al enigszins 
vermoeden dat we zelf onze studie op een erg hoog voetstuk hebben staan. ‘De top’ 
is dan ook een plek die veel van onze studenten hopen te bereiken. Als manager, een 
bestuurlijke functie of bij een van de beste consultancy bedrijven op de wereld. Je kan 
het zo gek niet bedenken.

Maar hoe is het daar nou eigenlijk, ‘boven aan de top’? Wat moeten we ons eigenlijk 
voorstellen bij een baan die zogenaamd aan ‘de top’ zou moeten zijn? In deze editie van 
SCOPE gaan we in gesprek met mensen uit onder andere ‘de top’ van de academische 
wereld, ‘de top’ van de juridische wereld en ‘de top’ van het bedrijfsleven.

Zo kun je in deze SCOPE lezen over Hans de Jong, CEO van Phillips Nederland, Maarten 
Feteris, President van de Hoge Raad, Nicole Ummelen & Frank Baaijens uit het college 
van bestuur van de TU Eindhoven.

Maar buiten persoonlijke artikelen, spreken we ook met Atos over hoe ze achter de 
schermen de Olympische Spelen ‘draaiende houden’, met JUMBO over een volledige 
gemechaniseerd distributiecentrum, met DAF over de truck van de toekomst en met 
Deloitte over hun project in de haven van Rotterdam.

Ik wens u veel leesplezier!

Wat is dat ‘aan de top’ eigenlijk?
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Aan de top

De trias politica is volgens de welbekende theorie over de staatsinrichting een 

scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht welke 

essentieel is voor het bewaken van de rechtsstaat. Tot de rechterlijke macht 

worden in Nederland de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad gerekend. 

De Hoge Raad der Nederlanden is daarin de hoogste rechter in zaken op het 

gebied van het burgerlijk recht, het strafrecht en het belastingrecht. In dit artikel 

zullen de Hoge Raad en zijn president, Maarten Feteris, worden uitgelicht. 
TEKST Niek de Jong DESIGN Maurice Bressers

In het jaar 1814 werd in de Nederlandse 
Grondwet opgenomen dat er een 
opperst gerechtshof moest komen 
“onder den naam van Hoogen Raad 
der Vereenigde Nederlanden”. In 1838 
werd deze dan ook daadwerkelijk 
opgericht. De wettelijke opdracht van 
de Hoge Raad werd het bewaken van 
de rechtseenheid in het Koninkrijk 
door uitspraken van lagere rechters 
te vernietigen wegens strijd met de 
wet. Daarnaast heeft de Hoge Raad 
de taak de wet uit te leggen en draagt 
daarmee bij aan de rechtsvorming 
en rechtsontwikkeling. Het idee van 
een college dat rechterlijke uitspraken 
kon vernietigen was ontleend aan 
het Franse Tribunal de Cassation, 
wat opgericht werd tijdens de Franse 
Revolutie.

burgerlijk wetboek samengesteld. 
Wat bleek was dat het kon voorkomen 
dat er in elke provincie een andere 
interpretatie gegeven werd aan de 
beschreven wetten. Terwijl er net 
een eenheidsstaat gevormd was met 
één burgerlijk wetboek. Daardoor 
werd duidelijk dat het nodig was 
om eenheid te brengen binnen de 
interpretatie van de wet. Dat geldt 
nu nog steeds: wetten zijn er alleen 
maar meer gekomen en ook alleen 
maar ingewikkelder geworden. 
Daardoor blijven er altijd kwesties 
bestaan waarover zelfs de meest 
ervaren en deskundige juristen van 
mening kunnen verschillen. Om de 
uniformiteit in het land te garanderen 
is er een instantie nodig die waar 
nodig een doorslaggevende uitspraak 
daarover kan doen.

Rechtseenheid

De Hoge Raad is in Nederland dus de 
hoogste rechter op het gebied van civiel 
recht, strafrecht en belastingrecht. 
Onder de rechterlijke macht vallen 
verder elf rechtbanken en ook vier 
gerechtshoven. In de rechtbanken en 
gerechtshoven worden respectievelijk 
zaken behandeld in eerste en tweede 
aanleg (hoger beroepen). De Hoge Raad 
is geen derde feitelijke instantie maar 
een cassatierechter. Dat betekent dat de 
Hoge Raad beoordeelt of het gerechtshof 
of de rechtbank het recht goed heeft 
uitgelegd en toegepast. Het belang 
van deze instantie is tot op de dag van 
vandaag af te leiden uit de oprichting in 
1838. Voor de oprichting was Nederland 
al een zelfstandig koninkrijk met in 
elke provincie een eigen gerechtshof. 
Er was voor heel Nederland een nieuw 

Het recht als het hoogste gezag

FOTO ANP
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Een recent voorbeeld hiervan gaat over 
de Wet Hervorming Kindregelingen 
die in 2015 in werking trad. Al snel 
bleek dat er binnen de rechtbanken in 
Nederland twee stromingen waren over 
wat voor invloed deze regeling had op 
de hoogte van kinderalimentatie na een 
echtscheiding. Uitspraken bleken te 
verschillen per regio waar recht werd 
gesproken. In het ene deel van het 
land hoefde minder alimentatie voor 
kinderen betaald te worden terwijl in 
het andere deel de alimentatie op het 
oude niveau bleef. Nog in datzelfde jaar 
heeft de Hoge Raad verduidelijkt hoe de 
nieuwe regeling uitwerkte. 

Rechtsontwikkeling

De tweede belangrijke taak van de 
Hoge Raad is rechtsontwikkeling. Het 
is niet mogelijk om in de wet alles 
tot in de details te regelen. Daarom 
zullen er aspecten naderhand ingevuld 
moeten worden door de rechter. Dit 
kan ook slaan op wetten van 50 of 100 
jaar geleden die nieuwe toepassingen 
krijgen door veranderende techniek. 
Bijvoorbeeld op het gebied van drones 
of zelfrijdende auto’s. 

“Een rechter kan niet zeggen: 
‘Ik weet het niet, dus ik beslis 

nog niks’. Dat is je lot als 
rechter; je moet de knoop 

doorhakken en een oordeel 
vellen.”

Daarmee ontstaat er ter aanvulling en 
invulling, een nadere detaillering van 
het recht. Dat wordt vorming van het 
recht door de rechter genoemd. De 
hoogste rechter geeft daaraan sturing 
door middel van een bindende uitspraak. 
Het kan zijn dat de politiek het daar 
uiteindelijk niet mee eens is waardoor 
de wet aangevuld of veranderd wordt. De 
Hoge Raad neem een actieve rol aan in 
het proces van rechtsontwikkeling door 
in direct contact te staan met rechters 
in rechtbanken en gerechtshoven. 
Zoals Maarten Feteris benoemt zou 

het ook mogelijk zijn een passieve rol 
aan te nemen en te wachten op een 
cassatieberoep bij de Hoge Raad. “Maar 
dan hebben de rechtbanken daar al die 
jaren problemen mee. Dat wil niemand. 
Snelle duidelijkheid scheelt tijd, werk 
en onzekerheid, zowel voor de rechters 
als voor de burgers zelf.”

Rechtsbescherming

De derde functie van de Hoge Raad is 
de rechtsbescherming van het individu. 
Als iemand vindt dat hij of zij niet in 
zijn recht is gesteld, kan deze persoon 
tot op zekere hoogte bij de Hoge Raad 
proberen om zijn gelijk te halen. De 
Hoge Raad beoordeelt de zaak als 
cassatierechter niet in alle facetten 
opnieuw. Hij gaat uit van de feiten 
in een zaak zoals het hof die heeft 

vastgesteld. De Hoge Raad beoordeelt of 
de eerdere rechter het recht op de juiste 
manier heeft toegepast en uitgelegd en 
of die rechter zich aan de procesregels 
heeft gehouden. 

Maarten Feteris

Als  president van de Hoge Raad 
is Maarten Feteris voorzitter 
van het dagelijks bestuur en 
ook verantwoordelijk voor de 
vertegenwoordiging van het instituut 
naar buiten. Toen hij van de middelbare 
school kwam, wilde hij eigenlijk graag 
beroepsmusicus worden. Op aandringen 
van zijn ouders startte hij met de studie 
rechten naast zijn muziekopleiding 
aan het conservatorium. Toen deze 
combinatie niet meer vol te houden was 
en de muziekstudie toch wat tegenviel, 

In de Verenigde Staten is het heel normaal dat inwoners de negen rechters van het 

Supreme Court bij naam kennen. De benoeming van rechters in de Verenigde Staten is 

vaak ook afhankelijk van politieke voorkeuren en overtuigingen. In Nederland spelen 

opvattingen geen enkele rol bij de benoeming en heeft de Hoge Raad ook een veel 

kleinere bekendheid. Dit komt mede doordat in Nederland het geheim van de raadkamer 

geldt. Daardoor is voor de buitenwereld niet te achterhalen wat de specifieke mening 

was van een rechter in een zaak. In de VS mogen rechters hun persoonlijke opinie naar 

buiten brengen als onderdeel van het vonnis. Dit zorgt voor een veel grotere bekendheid 

van ‘the nine’ onder de inwoners. 

Supreme Court versus Hoge Raad

FOTO Pacificlegal
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heeft hij de afweging gemaakt door 
te gaan met zijn rechtenstudie. Dit 
vakgebied vond hij zo interessant dat 
hij na zijn afstuderen ging werken 
als wetenschappelijk onderzoeker. 
Wetenschap is altijd zijn passie geweest 
en daarom is hij ook altijd blijven 
publiceren. Ook heeft hij enkele jaren 
bij de Sociale Verzekeringsbank en 
22 jaar bij PwC gewerkt. In die tijd 
werd Maarten Feteris ook gevraagd 
als plaatsvervangend raadsheer in het 
gerechtshof in Den Bosch. Dat deed 
hem veel plezier. In 2008 is hij als lid 
van de Hoge Raad toegetreden tot de 
belastingkamer van de Hoge Raad. 
In die functie vond hij het beste van 
twee werelden: het abstracte van de 
wetenschap toegepast op concrete 
zaken. Vanaf 2014 vervult hij de functie 
van president van de Hoge Raad.

Als president is de dag van Maarten 
Feteris voornamelijk gevuld met 
besprekingen. Tussen de besprekingen 

verhuizing van de Hoge Raad naar het 
Korte Voorhout in Den Haag. Tijdens 
de opening van het gebouw is er een 
muziekstuk gespeeld, gecomponeerd 
door Maarten Feteris zelf en uitgevoerd 
door muzikanten uit eigen gelederen. 

Op de lagere school werd Maarten 
Feteris geadviseerd zich te richten 
op de levensmiddelentechnologie. 
Toch is hij op een totaal andere plek 
terechtgekomen. Als advies geeft 
Maarten Feteris daarom mee om je 
breed te oriënteren en nieuwsgierig 
te zijn. Probeer niet alleen het 
vakgebied te volgen maar ook andere 
maatschappelijke en technische 
ontwikkelingen te begrijpen. 
Specialiseren is goed, maar begraaf je 
nooit te veel in een enkel specialisme en 
zeker niet te vroeg. En het belangrijkste 
van allemaal: doe de dingen waarvoor je 
passie hebt!

door probeert hij zijn mails te verwerken. 
“Maar”, moet hij eerlijk toegeven, “als 
ik na een bespreking van een uur 23 
nieuwe mails zie en die moet lezen en 
afhandelen in tien minuten, weet ik ook 
wel dat ik dat ik dat niet ga redden. 
Ik probeer daar zo goed mogelijk een 
selectie in te maken naar urgentie.” 

“Ik probeer één dag in de 
week thuis te werken om me 
te focussen op taken die meer 
concentratie en afzondering 

vergen”

Na zes jaar presidentschap loopt zijn 
termijn per 1 november van dit jaar af. 
Hij verwacht daarna met veel voldoening 
weer aan de slag te gaan als raadsheer in 
de belastingkamer. Daar is de uitdaging 
om tijdig, duidelijk en bruikbaar 
antwoord te geven op fiscaal juridische 
vragen waar de praktijk vaak tegenaan 
loopt. Een van de hoogtepunten van zijn 
presidentschap werd bereikt door de 

De superkracht van de president

Naast juridische taken zijn er nog veel meer dingen die de interesse van 

Maarten Feteris wekken. Muziek luisteren en maken, boeken lezen, films kijken, 

wandelen en talen leren; het past allemaal niet in de 24 uur die een dag te 

bieden heeft. “Dan zou je graag willen dat je met een paar uur minder slaap 

kon.” Daarnaast is zijn dochter, Isabelle Feteris, internationaal powerliftster. 

Tijdens het wereldkampioenschap powerliften in 2018 behaalde zij twee keer 

het podium. Maarten Feteris heeft niet de illusie de 162,5 kg squat of 197,5 kg 

deadlift te kunnen overtreffen. 
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Aan de top

In deze editie van de SCOPE worden mensen aan de top belicht. Zo ook Hans de 

Jong, president van Philips Nederland. Zijn brede interesse en open denkwijze 

hebben hem veel gebracht en geleerd. Wij spraken Hans de Jong over zijn leven 

en over zijn visie op Nederland. 
TEKST Freek van Welsenis & Niek de Jong DESIGN Maurice Bressers

De succesvolle toekomst
De lichttoren met daarbovenop de naam 
Philips prijkt nog altijd in het centrum 
van Eindhoven. Ondertussen is het 128 
jaar oude bedrijf bekend over de hele 
wereld. Als president geeft Hans de Jong 
leiding aan de Nederlandse tak van het 
concern. Daarnaast is hij ook betrokken 
bij meerdere projecten van het NVO-
NCW, de grootste werkgeversorganisatie 
van Nederland. Zo zetelt hij bijvoorbeeld 
in het dagelijks bestuur en is hij 
onderdeel van het brugproject en de 
Klankbordgroep Industrie. Vanuit alle 
functies is Hans de Jong betrokken 
bij de toekomst van Nederland. In dit 
artikel maken we kennis met hem als 
persoon en bekijken we ook zijn visie 
en advies over de toekomst.

Hans de Jong

Hans de Jong vertelt dat hij nooit de 
ambitie heeft gehad op een hoge positie 
terecht te komen. Eigenlijk had hij maar 
één ambitie: werken in het buitenland, 
met veel mensen, in fabrieken in een 
technische omgeving. Niet verrassend 
dat hij daarom ook in de fabricage van 
Philips is begonnen. Hierin leerde hij dat 
hij niet de ambitie had om belangrijk te 
zijn, maar dat het hem wel aansprak dat 
bepaalde functies meer impact hebben. 

Vandaar dat Philips als multinational 
hem nooit is gaan vervelen. Zo heeft 
hij bijvoorbeeld productmanagement 
in Londen gedaan en zich van 1995 tot 
2000 in Hong Kong bezig gehouden 
met de Aziatische markt. Hij is hierin 
altijd breed bezig geweest. In deze 
functies heeft hij veel gereisd en ook 
veel interactie gehad met mensen. Het 
interessante hieraan was dat hij leerde 
met groepen mensen veel meer voor 
elkaar te kunnen krijgen. Door het 
reizen heeft hij ook enorme verschillen 
tussen samenlevingen gezien op het 
gebied van welvaart en corruptie. Dit 
zorgde er ook voor dat hij inzag hoe 
goed wij het in Nederland hebben en 
is dat daardoor ook steeds meer gaan 
waarderen. Toch blijven Nederlanders 
altijd kritisch. Aan de ene kant is dat een 
kracht, aan de andere kant komt dat ook 
over als zeuren wanneer het vergeleken 
wordt met minder gestelde landen. 
Zulke inzichten kwamen niet alleen 
door het reizen. Hij heeft ook altijd veel 
gelezen. “En dan niet die paar regels 
op twitter. Het lezen van boeken en 
kranten kan je ogen echt doen openen.” 
Elke ochtend probeert hij daarom ook 
om half zeven op te staan om de dag te 
beginnen met het lezen van kranten. 

Ondanks dat hij flink geleefd wordt 
door agenda’s probeert hij drie keer per 
week te roeien en redelijk aan zijn slaap 
te komen. 

“Het is helemaal niet erg om 
te zeggen: ‘dat weet ik nog 

niet’, dat is een kracht, geen 
zwakte”

De overstap naar zijn huidige functie 
was niet gepland. “Op een gegeven 
moment krijg je tijdens je loopbaan 
de behoefte om iets anders te gaan 
doen. Toen ik dat gevoel kreeg, 
kwam de functie van president van 
Philips Nederland toevallig langs. 
Dat is vaak veel minder gepland dan 
mensen denken.” Philips wilde meer 
totaaloplossingen gaan leveren aan 
klanten. In zijn laatste functie was hij al 
veel bezig geweest met het ontwikkelen 
van volledige systemen. Dit maakte 
hem daardoor zeer geschikt. Vanuit 
zijn huidige functie probeert hij bij te 
dragen aan de toekomst van Nederland. 
Op dit moment vertaalt dat zich in 
een aantal concrete rollen. Zo is hij 
bijvoorbeeld lid van het strategisch 
comité voor kunstmatige intelligentie 
en is hij voorzitter van de Cyber Security 
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Raad. Hiermee streeft hij naar een 
harmonieuze en stabiele samenleving 
met goede opleidingen en gelukkige 
mensen. “Wat dat betreft is Nederland 
een topland, maar dat moeten we wel 
zo zien te houden.” Om hieraan bij 
te dragen is het netwerk wat hij heeft 
opgebouwd essentieel. Zoals hij eerder 
al aangaf hebben bepaalde functies 
meer impact. Door zijn netwerk en 
huidige functie, in combinatie met het 
Philips label is het echt mogelijk impact 
te hebben. Zo werd hij laatst geciteerd 
door Mona Keijzer, staatssecretaris 
van Economische Zaken en Klimaat. 
Hans de Jong geeft aan dat hij in eerste 
instantie dacht: ‘Oh, nu moet ik wel 
echt op gaan letten wat ik zeg’. “Aan 
de andere kant is het wel positief dat je 
blijkbaar invloed hebt. Om uiteindelijk 
impact te hebben moeten mensen wel 
naar je luisteren. Dat heeft te maken 
met reputatie, wat je inhoudelijk zegt 
maar meer nog wat je doet.” 

De toekomst van Nederland

Dat Hans de Jong begaan is met 
Nederland en zijn toekomst, is 
ondertussen duidelijk. Maar hoe 
uit dit zich in concrete vorm? Een 
steeds grotere groep voelt zich 
vertegenwoordigd door de politiek of 
bedrijven. Dat uit zich in de vorm dat 
het land steeds meer verdeeld wordt, 
dit zie je terug in het aantal stemmen 
op protestpartijen. “Wij proberen vanuit 
het bedrijfsleven een meer verbindende 
rol daarin te spelen. Aan de ene kant 

dragen we bij om Nederland qua tech 
op hoog niveau te houden, in het geval 
van Philips medische technologie. Aan 
de andere kant wordt er gekeken hoe we 
meer kunnen samenwerken in plaats 
van focussen op waar we het niet met 
elkaar eens zijn.”  Zo investeert Philips 
jaarlijks in 600 stageplekken, het 
sponsoren van hoogleraren en zit Philips 
in een consortium samen met andere 
grote organisaties om fors te investeren 
in leerkrachten voor AI. Hans de Jong 
is sterk van mening dat bedrijven dus 
moeten investeren in de ingenieurs 
van de toekomst. “Maar wel gericht en 
specifiek, dus niet gewoon een bedrag 
overmaken aan een bepaalde instelling.” 
Dit levert wel een tweedeling op. Zo 
betwisten verscheidene mensen of de 
academische vrijheid niet beperkt wordt 
van leraren die gesponsord worden door 
bedrijven. Maar tegelijkertijd betekent 
dit ook dat de middelen van de overheid 
niet genoeg zijn. 

Ook geeft Hans de Jong graag advies 
mee voor komende generaties 
studenten. “Mijn advies is toch vrij 
plat, het is gewoon belangrijk dat je er 
helemaal voor gaat en je hart volgt.” 
Hierbij moet je vooral niet bang zijn 
om verkeerde keuzes te maken. Juist de 
verkeerde keuze kan super waardevol 
zijn. Hierdoor kom je erachter wat je 
echt wilt. Over het algemeen is iedereen 
heel serieus over wat zijn uiteindelijk 
willen doen in hun carrière. Maar je 
weet helemaal niet wat je over 25 jaar 

aan het doen bent, met wie je werkt 
en welke rol je daarin speelt. “Het is 
helemaal niet erg om te zeggen: ‘dat 
weet ik nog niet’, dat is een kracht, geen 
zwakte.” Uiteindelijk ga je na je studie 
een gigantisch traject in en komt er 
verschrikkelijk veel op je af. Het enige 
wat je hiermee kan doen is beginnen 
op een plek waar je hart sneller van gaat 
kloppen en daarna hard blijven werken.

De superkracht van Hans de Jong

In zijn dagelijks leven merkt Hans de Jong dat grote groepen mensen elkaar 

tegenspreken op social media en in de politiek. Dit baart hem zorgen. Juist 

in zijn vorige functies heeft hij gemerkt dat mensen in samenwerking veel 

meer kunnen bereiken dan individueel. Daarnaast laten veel mensen zich 

ook leiden door wat andere mensen vinden. Hij zou daarom graag de kracht 

van harmonisering willen hebben. Hiermee zouden mensen veel beter samen 

kunnen werken en daarmee waarde creëren op veel gebieden, zowel in 

dienstverband als voor de hele samenleving. Vanuit het brugproject van de 

VNO, waar Hans de Jong voorzitter van is, wordt geprobeerd dit te bereiken 

via het bedrijfsleven in een steeds meer polariserende wereld. Aan de ene 

kant wordt er bijgedragen om Nederland qua technologie op hoog niveau te 

houden, aan de andere kant wordt er voor gezorgd dat de maatschappelijke 

samenwerking toeneemt. Zeker met het oog op de toekomst is dit voor Hans 

de Jong erg belangrijk. “Op een gegeven moment kom je ook in een fase dat 

je na gaat denken over wat je na gaat laten aan de generaties na ons. Je wil er 

voor zorgen dat je hen ook kansen geeft. Er valt dan hier en daar zeker wat te 

verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.”
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DAF, onderdeel van de PACCAR group, is een Brabants bedrijf wat niet meer 

weg te denken is uit het industriële beeld van Eindhoven. Sinds het moment 

dat de gebroeders Van Doorne de basis legden voor de huidige onderneming 

is er uiteraard veel veranderd, maar met name de afgelopen jaren zijn er toch 

wel unieke nieuwe uitdagingen bij gekomen in de automotive wereld. Nieuwe 

technologieën waaronder die met elektriciteit of waterstof dienen zich aan. Zo 

kennen we in de auto-industrie natuurlijk het ongekende succes van Elon Musk 

met Tesla, maar hoe gaat dit nu eigenlijk in de vrachtwagenindustrie? Hoe 

ziet de truck van de toekomst er eigenlijk uit? Loek van Seeters, Rogier van de 

Garde en Niels Hüskens vertellen SCOPE over de nieuwe innovaties en wat voor 

uitdagingen deze met zich mee brengen. 
TEKST & DESIGN Maurice Bressers

De truck van de toekomst

De truckindustrie staat momenteel voor 
een grote uitdaging; de steeds strenger 
wordende milieuwetgeving. Dit dwingt 
bedrijven zoals DAF om te gaan kijken 
naar onder andere elektrische trucks 
maar ook verdere alternatieven te 
onderzoeken. DAF ziet dit als een mooie 
uitdaging en is hiermee vanzelfsprekend 
al uitgebreid mee bezig. Er valt echter 
nog een weg te bewandelen en dit is niet 
iets wat voor alleen DAF geldt maar voor 
ons als maatschappij. Mochten er grotere 
aantallen elektrische vrachtwagens op de 
weg verschijnen, dan er bijvoorbeeld wel 
goed toegankelijke laadpalen komen en 

een infrastructuur die al deze elektrische 
voertuigen aan kan. Het is duidelijk dat 
iedereen het speelveld ziet veranderen. 
Zo zijn veel leveranciers ook al bezig met 
elektrificatie en houden zusterbedrijven 
Kenworth en Peterbilt zich bezig met 
onder andere trucks op waterstof. 
“Iedereen bereidt zich voor op datgene 
wat komen gaat. Voor de transportsector 
zal een ding duidelijk zijn: er is niet 
een oplossing van alle toepassingen. 
Elk type transport zal op weg naar 
een nog schonere toekomst een eigen 
technologische benadering vergen.”, zegt 
Rogier.

EURO-wetgeving

Momenteel is het zo dat er in Europa 
een centrale regelgeving is betreffende 
de uitstoot van trucks: de ‘EURO 6’ 
wetgeving. Deze is al zo streng dat de 
hoeveelheid stikstofoxide en fijnstof 
uitgestoten door moderne trucks al zo 
goed als minimaal is. Daarom gaat alle 
aandacht nu naar de verdere reductie 
van CO2. Dan is het belangrijk dat we 
niet alleen kijken naar de uitstoot van 
een vrachtwagen vanaf de tank tot aan 
de wielen, maar naar de gehele keten: 
inclusief de productie van de brandstof 
en van andere materialen. We moeten 

Aan de top
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kijken van ‘well to wheel’ in plaats 
van ‘tank to wheel’. Je kunt overal wel 
elektrische voertuigen inzetten, maar 
als de benodigde stroom afkomstig uit 
steenkolencentrales, dan is het nog 
maar de vraag of je op mondiaal niveau 
CO2 bespaart. Maar in de stad stoten de 
elektromotoren geen CO2 uit en daar is 
het in die stad om te doen.

    “Dat is kwaliteit, kwaliteit 
en kwaliteit. In alles wat we 

doen. En we staan heel dicht op 
onze klanten. De combinatie 
van die beide aspecten maakt 

dat we in Europa tot de 3 
grootste truckmerken behoren. 
En natuurlijk gaan we verder 

groeien.”

Omdat dieselmotoren veel schoner 
zijn dan veelal wordt aangenomen en 
ook daarmee nog veel te behalen is, 
verwacht Loek ook dat er zeker nog een 
toekomst is voor de verbrandingsmotor. 
Want op het moment dat het mogelijks 
is op een duurzame manier een 
synthetische diesel te maken, ontstaat 
er een recyclebaar alternatief voor de 
huidige dieselolie. Hoewel DAF hoopt 
dat dit er natuurlijk snel aankomt, is het 
meer realistisch te stellen dat het nog 
wel een tijd zal duren voordat dit uit de 
laboratorium-omgeving opgeschaald 
kan worden tot brede toepassing in 
het transport en een aantrekkelijk 
alternatief wordt voor de fossiele diesel. 
Maar de ontwikkelingen gaan snel en 
met de nieuwste generaties biodiesel – 
die al wel beschikbaar zijn – kunnen nu 
al grote reducties in de uitstoot van CO2 
gerealiseerd worden.

China als concurrent

PACCAR is momenteel nummer 
8 op het gebied van wereldwijde 
truckproductie. Veel van de bedrijven 
boven PACCAR op deze lijst zijn 
Aziatische, in het bijzonder Chinese, 
concurrenten. Logisch, als je bedenkt 
dat de Chinese truckmarkt de grootste 
ter wereld is en daar een paar jaar 
geleden zo’n miljoen nieuwe trucks 
per jaar verkocht werden. DAF volgt de 
ontwikkelingen op de voet en verwacht 
niet dat deze Chinese concurrenten zo 
maar hier in Europa op de stoep zullen 
staan. Tenslotte is het erg belangrijk 
om als vrachtwagenmerk een goed, 
breed en dekkend netwerk te hebben 
van dealer- en servicepunten. Voor de 
Chinese fabrikanten zal het dan ook 
noodzakelijk zijn om in Europa een 

goede partner te hebben. “Natuurlijk 
werkt het ook de andere kant op, 
aangezien wij geen netwerk hebben 
in China, voegt Loek toe. “De Chinese 
markt is voor DAF overigens op dit 
moment ook minder interessant. De 
specificaties van Europese trucks zijn 
voor die markt veel te luxueus en duur. 
We verkopen overigens wel motoren in 
China voor producenten van bussen en 
touringcars.”

De elektrische truck

DAF is al een tijdje bezig met elektrische 
trucks en loopt daarin zelfs voorop. Zo 
rijden er al elektrische vrachtwagens bij 
onder andere Albert Heijn en Jumbo. 
Momenteel wordt er  gebruik gemaakt 
van snellaad-stations die in zo’n 30- tot 
45 minuten de batterijen van de trucks 
volledig kunnen opladen. Met een vol 
accupakket kan de CF Electric ongeveer 
100 kilometer vooruit. Omdat het steeds 
relatief korte afstanden betreft, van 
distributiecentrum naar supermarkt, 
kan een truck zo toch wel 300 km 
per dag afleggen als de accu’s tijdens 
het laden en lossen meteen worden 
opgeladen.

“In principe is er in een kleine 
honderd jaar een relatief 

gematigde evolutie geweest, 
maar nu staan we toch echt wel 
aan het begin van een revolutie”

Ondanks dat dit een mooi begin is voor 
de toekomst van de elektrische truck, 
vormen de accucapaciteit en daarmee 
het bereik de grootste uitdagingen 

voor dit moment. “Daarom is de 
elektrische truck ook geen alternatief 
voor de trucks die lange afstanden 
rijden”, zegt Loek. “Daarvoor zien we 
de verbrandingsmotor – in combinatie 
met nieuwe generaties brandstoffen – 
als de toekomst. Of hybridetechnologie 
met zowel diesel- als elektromotor. 
Schoon en efficiënt buiten de stad op 
de dieselmotor, volledig elektrisch in 
de stad. Zo combineren we het beste 
van twee werelden.” DAF is niet 
alleen bezig met het verbeteren van de 
laadtijd van elektrische vrachtwagens, 
de capaciteit van de batterijen is 
natuurlijk ook cruciaal. Hoe groter de 
capaciteit van de batterij, hoe groter 
de actieradius van het voertuig. Er 
worden momenteel in de markt 
batterijpakketten ontwikkeld met een 
verdubbeling van de energiecapaciteit 
zonder het gewicht negatief te 
beïnvloeden. DAF verwacht dan ook 
dat de batterijtechnologie zich de 
komende aantal jaar ongekend snel zal 
gaan ontwikkelen. “In principe is er 
in een kleine honderd jaar een relatief 
gematigde evolutie geweest, maar nu 
staan we toch echt wel aan het begin 
van een revolutie”, zegt Rogier.

Wat is voor de klant belangrijk bij de 

aanschaf van een truck?

1: De vrachtwagen moet ‘fit for purpose’ 
zijn. Met andere woorden: hij moet 
perfect zijn afgestemd op het werk dat 
deze gaat doen. Dat betekent: de juiste 
afmetingen, de juiste specificatie voor 
de eventuele opbouw, het juiste laad 
vermogen, een optimaal comfort.
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2: Een truck is er om de business mee 
te draaien, om geld te verdienen. Dus 
hij moet zo gunstige mogelijke kosten 
hebben per kilometer. Lage ‘total cost of 
ownership’ heet dat in de truckwereld.

3: De services die het truckmerk 
naast de truck zelf aanbiedt. Een 
goede en gunstige financiering, 
reparatie- en onderhoudscontracten, 
de beste onderdelenservice, een perfect 
dealernetwerk; het zijn allemaal 

diensten die de vervoerder helpen 
aan maximale inzet van zijn trucks, 
lage kosten en optimale zekerheid. 
Dit soort services wordt alleen maar 
belangrijker. Met het DAF Connect on-
line fleetmanagementsysteem kan DAF 
vrachtwagens zelfs volgen en klanten 
adviezen op maat geven om de prestaties 
van de vloot nog verder te verbeteren.

Wat onderscheidt DAF nu op de 
markt? Niels hoeft er niet lang over na 

te denken: “Dat is kwaliteit, kwaliteit 
en kwaliteit. In alles wat we doen. En 
we staan heel dicht op onze klanten. 
De combinatie van die beide aspecten 
maakt dat we in Europa tot de 3 grootste 
truckmerken behoren. En natuurlijk 
gaan we verder groeien.”

Niels Hüskens Rogier van de Garde Loek van Seeters

Niels Hüskens heeft Technische 

bedrijfskunde gestudeerd hier aan de 

TU in Eindhoven, waarna hij bij ASML is 

begonnen. Na een jaar kwam hij er achter 

dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging, 

en heeft bij DAF gesolliciteerd. Hier is hij 

begonnen bij de inkoopafdeling waar hij nu 

werkzaam is als Commodity Unit Manager 

Electrical & Electronic Systems.

Rogier van de Garde heeft MET 

werktuigbouwkunde gestudeerd in Twente. 

Tijdens zijn studie is hij bij DAF begonnen 

als stagiair voor een werktuigbouwkundige 

opdracht. Later is hij teruggekomen voor 

een afstudeeropdracht, waarbij hij een 

kwaliteitssysteem heeft opgezet. Dit 

systeem heeft hij ook geïntroduceerd in zijn 

eerste functie binnen Quality operations. 

Na deze stap heeft Rogier nog verschillende 

posities bekleed binnen zowel DAF als 

het moederbedrijf PACCAR in de USA. 

Momenteel is Rogier werkzaam als Director 

After Sales bij DAF.

Loek van Seeters heeft Werktuigbouwkunde 

aan de TU in Eindhoven gestudeerd. Hierna 

is hij meteen bij DAF aan de slag gegaan als 

constructeur binnen productontwikkeling. 

Na een aantal jaar bij DAF besloot Loek 

toch ergens anders een kijkje in de keuken 

te willen nemen en is aan de slag gegaan 

bij Van Doorne Transmissie in Tilburg, een 

bedrijf dat ook voort is gekomen uit DAF. 

Tijdens zijn periode bij Van Doorne werd 

het bedrijf overgenomen door Bosch. Na 

nog een aantal jaar hier gewerkt te hebben, 

besloot Loek in 2000 terug te keren naar 

DAF. Nu, 20 jaar verder, vervult Loek de 

functie van Director Product & Services 

Planning.
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Aan de top

Atos is al jaren een grote speler binnen de digitale dienstverlening. Bijvoorbeeld 

tijdens de Olympische Spelen presteert Atos op de top van haar kunnen. 

SCOPE sprak hierover met Martin Schoenmakers. In het volgende artikel staat 

beschreven hoe Atos de top heeft bereikt en hoe ze deze positie zo lang mogelijk 

proberen te behouden.
TEKST Jasper Ebus DESIGN Maurice Bressers

Een gouden prestatie zonder op het 
podium te staan
Het is 14 augustus 2016, je zit op de bank 
en kijkt op televisie naar de 100 meter 
sprint. Op je laptop staat de tafeltennis 
finale aan, want die wil je eigenlijk ook 
niet missen. Op je telefoon stream je 
snel het camera beeld van de finishlijn, 
zodat je goed kan zien of Usain Bolt 
wederom weet te winnen. Voor ons 
is dit allemaal vanzelfsprekend, maar 
achter de schermen werken 300 Atos 
collega’s hard om ons te voorzien van al 
deze ‘vanzelfsprekendheden’. 

De weg naar de top

Al sinds 1992 is Atos als global IT 
partner verbonden aan de Olympische 
Spelen en werkt nauw samen met het 
Internationaal Olympische Comité 

(IOC) voor het volledige automatiseren 
van de Spelen. 
Deze dienstverlening van Atos beweegt 
mee met de nieuwe laatste nieuwe 
technologische ontwikkelingen en is 
dus over de laatste jaren behoorlijk 
veranderd. 

Waar voorheen op elke locatie weer een 
nieuwe, fysieke infrastructuur gebouwd 
moest worden, is sinds de Spelen in 
Rio de Janeiro (2016) de transitie naar 
de Cloud ingezet. Dit was voor Atos 
een cruciale stap, omdat de vraag naar 
multimedia geëxplodeerde. Sinds 
de Spelen in Londen (2012) kan de 
toeschouwer de Spelen namelijk al vanaf 
8 verschillende camerahoeken bekijken. 

Dit valt onder de hoofdfunctionaliteit 
van Atos; ze wil de toeschouwer het 
sportmoment optimaal laten beleven. 
Iedereen wil de Spelen op het juiste 
moment beleven, van reporter tot aan 
toeschouwer. 

Buiten de multimedia groeit Atos ook 
binnen de cyber security door naar 
de top. Fysieke aanvallen maakten 
plaats voor cyber aanvallen. Het 
aantal cyber aanvallen is exponentieel 
toegenomen waardoor er tijdens de 
Spelen in 2016 maar liefst 500 miljoen 
pogingen gedaan zijn om de Spelen 
te hacken. Cybersecurity is dan ook 
superbelangrijk want ‘Je kan Usain Bolt 
niet vragen nog een keer de 100 meter te 
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Martin Schoenmakers

Martin Schoenmakers heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de hogeschool 

in Rotterdam. Hij begon bij Siemens in Den Haag, maar verhuisde al snel naar 

Siemens’ Hoofdkantoor in München. Hier groeide hij door tot hij uiteindelijk op 

wereldwijd gebied deals maakte voor Siemens. Na 12 jaar werkervaring maakte 

Martin de overstap naar Atos waar hij werkte als CFO met Siemens als klant. 

Hier kreeg hij al snel de mogelijkheid om de switch te maken van CFO naar 

COO voor een groot turnaround project in Duitsland. In 2016 bood Atos hem 

de mogelijkheid om weer terug naar Nederland te komen en hier aan de slag 

te gaan als COO van de regio. Sinds een jaar leidt Martin ook de business & 

plaform solutions divisie binnen ATOS BTN. Hier houdt hij zich bezig met alle 

nieuwe innovaties die plaatsvinden binnen de markt. Als fervent tafeltennisser 

heeft Martin de Spelen net niet weten te bereiken, maar door Atos krijgt hij 

toch de kans om de Spelen van dichtbij te beleven.

lopen.’ De Spelen mogen, uitgezonderd 
van veiligheid, nooit stil komen te 
liggen. Atos heeft dit samen met alle 
partners waar kunnen maken waardoor 
het met trots heeft bijgedragen aan de 
organisatie van de Spelen.

Leertraject

Om telkens weer een top prestatie te 
leveren past Atos een slim leertraject 
toe. Binnen Atos is er een grote groep 
mensen verantwoordelijk voor de 
Spelen. Dit is een vaste groep mensen 
die constant versterkt wordt en beschikt 
over jaren ervaring. De meeste van 
deze mensen zitten in Barcelona, waar 
de Spelen voor Atos begonnen en Atos 
een center of excellence heeft gebouwd. 
In dit center of excellence worden alle 
applicaties rondom grote evenementen 
in de Cloud getest. Atos Benelux & The 
Nordics is verantwoordelijk voor het 
managen van de Cloud specifiek voor de 
Spelen.

Buiten deze ervaren groep wordt 
er per vier jaar gewisseld van 
hoofdverantwoordelijke. Deze 
hoofdverantwoordelijke heeft een 
klein team om zich heen en is tijdens 
deze vier jaarverantwoordelijk voor de 
winter- en zomerspelen. Het leertraject 
begint echter al bij de voorgaande 
Spelen. De verantwoordelijke voor de 
Spelen van 2024 in Parijs zal in 2020 de 
volledige Spelen in Tokio meedraaien. 
Op deze manier beschikt deze persoon 
al over alle kennis en kunde voordat 
de voorbereidingen op zijn of haar 

‘eigen’ Spelen beginnen. Door dit 
leertraject kan het team de vier jaar voor 
de zomerspelen compleet wijden aan 
het uitvoeren en testen van de nieuwe 
innovaties. De winterspelen, die twee 
jaar voor de zomerspelen gehouden 
worden, kunnen op deze manier gezien 
worden als een generale voor het 
team. Hierdoor kunnen ze tijdens de 
zomerspelen, twee jaar later, optimaal 
pieken.

Tokio 2020

Komende zomer staan de Spelen in 
Tokio op de planning. Wederom wil Atos 
hier een topprestatie neerzetten. Alle 
voorbereidingen zijn hiervoor getroffen. 
Echter moet het team altijd alert blijven 

voor snelle veranderingen. Zo kan 
het Corona virus nog voor problemen 
zorgen. Noodscenario’s waarbij er 
rekening gehouden moet worden met 
de impact op de toegangscontroles en 
het aantal extra medische faciliteiten 
moeten allemaal voorbereid worden. 
Speciale Security Operating Centers 
(SOC’s) worden opgezet om aan de hand 
van analyses te kunnen voorspellen wat 
er aan kan komen. 

Verder wil Atos weer een stap omhoog 
maken binnen de IT. Daarom heeft het 
bedrijf uitgesproken van deze Spelen 
de meest innovatieve Spelen ooit te 
willen maken. Dit wil Atos onder andere 
bereiken door nieuwe features op het 
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“500 million attacks with zero impact to the Games.”

gebied van face recognition. Je kunt thuis 
je gezicht koppelen aan je toegangspasje 
waardoor paspoortcontrole overbodig 
wordt. Hierdoor kan er tijdens de Spelen 
dus uitsluitend met toegangspasjes en 
gezichtsherkenning worden gewerkt.

Aan de top blijven

Voor Atos en het IOC geldt een 
normale klant-leveranciersverhouding. 
Dit betekent dat er elke 4 jaar een 
nieuw contract wordt getekend en 
er dus ook elke 4 jaar een potentieel 
instapmoment is voor de concurrenten. 
Echter Atos heeft al een jarenlange 
goede verhouding opgebouwd met 
het IOC en ze delen samen de passie 
voor sport en voor het creëren van een 
unieke beleving. Deze verhouding 
wordt vertaald in de band waarbij zowel 
Atos als het IOC een passie hebben 
om de toeschouwer en de atleet zo 
veel mogelijk plezier te laten beleven 
aan de Spelen. Verder is de drempel 
voor nieuwkomers aanzienlijk. De 
reputatieschade naar aanleiding van 
een fout tijdens de Spelen schrikt 
veel concurrenten af. Wanneer er 
bijvoorbeeld iets mis gaat in Tokio zal 
Atos overal op de voorpagina’s staan 
in plaats van het bekleden van een 
‘onzichtbare’ rol op de achtergrond.

Op de vraag hoe Atos de concurrentie 
voorblijft, zijn drie antwoorden te geven. 
Ten eerste zijn de mensen binnen het 
bedrijf van enorm belang. Als de wensen 
van de klant helder zijn, moeten deze 
vertaald worden naar technologische 
oplossingen. “Om dit te bereiken heb 
je fantastische mensen nodig. Zij 
leveren namelijk de echte technologie,” 
aldus Martin Schoenmaker. Verder zijn 
middelen essentieel. Atos heeft de juiste 
producten in bezit om de huidige IT 
dienstverlening te kunnen leveren. Tot 
slot, is het essentieel om te beschikken 
over een vooruitziende blik. Om aan de 
top te blijven dient Atos voorop te blijven 
lopen op de technologische trends.

Dit laatste aspect heeft Atos goed 
begrepen. Binnen het bedrijf is er 
namelijk een scientific community 
opgericht. Deze community bestaat uit 
honderden mensen uit verspillende 
landen en met verschillende 
achtergronden. De taak van deze 
groep mensen klinkt simpel, ze 
moeten constant tien jaar vooruit 
voorspellen. Iedere groep binnen deze 
community focust zich op een specifiek 
onderzoeksgebied en beantwoord vragen 
als: welke trends komen eraan, waar 
liggen er kansen en hoe creëren we hier 

waarde uit voor Atos en haar klanten? 
Dit is een zeer succesvolle groep, wat 
wordt gekenmerkt door het feit dat zelfs 
gerenomeerde onderzoeksbureaus en 
trendwatchers regelmatig beroep doen 
op de onderzoeksresultaten van de 
scientific community van Atos.

Tot slot blijft Atos om zich heen 
kijken en merkt dat er een opvallende 
trend plaatsvindt binnen de digitale 
dienstverlening. De maatschappelijke 
rol van bedrijven in de 21e eeuw wordt 
steeds groter. Klanten van Atos vragen 
steeds vaker de hulp van IT om hun 
ecologische voetafdruk te verkleinen en 
zo het milieu minder te belasten. Binnen 
Atos zorgt dit voor een verandering 
vanuit het klassieke bemiddelen naar de 
business kant waarbij het verhogen van 
rendement een belangrijk thema wordt. 
Hierbij is meer variatie binnen de Atos 
werknemers essentieel en zullen er op 
den duur meer mensen met kennis 
van milieu nodig zijn ten opzichte van 
pure IT kennis. Al met al is dit een 
interessante trend met het oog op de 
toekomst. Het is ook zeker een thema 
dat we terug gaan zien op de Spelen van 
2024 in Parijs.
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Faculteit

Inmiddels ben ik weer begonnen aan de studie en zijn de bestuurstaken 

overgedragen aan de hoofdredacteur van dit blad. Samen met Simone Resing, 

adjunct-directeur bedrijfsvoering, en Sonja Rijlaarsdam, projectleider Dienst 

Huisvesting, kijk ik nog één keer terug, en vooruit, op het reilen en zeilen 

rondom Atlas..
TEKST Merijn Boer DESIGN Maurice Bressers

Atlas, nog één keer dan...
Rijlaarsdam vertelt trots over de prijzen 
die Atlas heeft gewonnen. Het ontwerp 
van Atlas draagt wereldwijd aanzien als 
winnaar van de BREEAM Award. Met 
een score van 96,01 staat gebouw Atlas 
helemaal bovenaan de BREEAM-lijst 
van duurzaamste onderwijsgebouwen 
wereldwijd. Het CvB kreeg 16 april 
2019 het bijbehorende certificaat 
tijdens het nationaal BREEAM-congres. 
Door de renovatie is de CO2-uitstoot 
van het gebouw met zo’n 80 procent 
omlaaggegaan, terwijl het aantal 
gebruikers meer dan verdubbelde. 
Dit is mede te danken aan de sterk 
isolerende glasgevel, de intelligente 
lichtinfrastructuur en de aansluiting 
op de WKO (warmte koude opslag), 
waardoor Atlas niet meer aangesloten is 
op het gasnetwerk.
 
Het ontwerp voor de renovatie van 
het gebouw kreeg in 2016 ook al een 
BREEAM Outstanding-score. Met 93,86 
was dit al de hoogste score ooit voor een 

onderwijsgebouw. Nu, na realisatie, is de 
score nog beter, onder meer door gebruik 
van nog duurzamere materialen, en 
door meer aandacht te besteden aan het 
informeren van de gebouwgebruikers. 
Dit laatste is belangrijk doordat de 
duurzaamheid mede wordt bepaald door 
het gedrag van de bewoners van het 
gebouw.

Een grotere prestatie is dat Atlas niet 
alleen is geprezen wegens duurzaamheid, 
maar ook twee architectonische prijzen 
in de wacht heeft gesleept. Eén daarvan 
is de tweejaarlijkse architectuurprijs 
van de gemeente Eindhoven, de Dirk 
Roosenburgprijs, die vrijdagmiddag 
25 oktober is uitgereikt. Het gebouw 
Atlas, een van de 10 genomineerden, 
won de juryprijs én de publieksprijs. 
Sonja vertelt hoe lastig het is om zo’n 
grote glazen gevel toch een interessant 
ontwerp te geven. Dat is gelukt. Volgens 
de jury is het ontwerp van Team RSVP 
voor Atlas met zijn ‘bijzondere aandacht 

In afwachting van de jaarlijkse aftrap van 
de carnaval zit ik in de noordwesthoek 
van Atlas, op de eerste verdieping: in The 
Villa. De temperatuur is aangenaam, 
de koffieautomaat draait overuren, de 
bestuursborden hangen aan de muur 
en in het midden van dit alles staat 
een moderne bar met “Industria” in 
opvallend huisstijl-blauwe letters erop. 
Daarnaast heeft de verhuizing naar Atlas 
gelukkig geen invloed gehad op het 
vermogen van Industria om activiteiten 
te organiseren. Pullûhrijk gaat ook dit 
jaar gewoon weer door. Het Paviljoen 
had haar charme, maar ook hier in Atlas 
hebben we het zo slecht nog niet.
Atlas, vanuit het Grieks vertaald “de 
drager” of “ondersteuner”, is een 
mythologisch figuur die volgens de 
legende het hemelgewelf op zijn 
schouders droeg en tevens leider was van 
de titanen in de strijd tegen Zeus. Niet 
geheel toevallig zijn de vergelijkingen 
met het gelijknamige hoofdgebouw 
gemakkelijk te trekken. Sonja 
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voor duurzaamheid en een heldere en 
krachtige architectuur’ het ‘visitekaartje 
van de transformatie van de TU/e 
Campus’ tot ‘een open science park van 
internationale allure’. Dat klinkt allemaal 
erg mooi, maar is het ook praktisch? 
Naast haar functie als rolmodel op het 
gebied van duurzaamheid en aanzien 
heeft Atlas namelijk ook de taak om 
haar gebruikers zo goed mogelijk te 
ondersteunen, zoals de naam beduidt. 

De tentamenperiode is alweer even 
voorbij. Desondanks zie ik dagelijks 
tientallen studenten rustig studeren op 
verdieping 2, noord: de aangewezen 
studieplek voor IE/IS studenten. Groot 
gelijk hebben ze. Het is lekker stil, de 
koffiekamer van de studievereniging, 
Industria, is dichtbij en de riante 
hoeveelheid daglicht is erg aangenaam. 
Mocht je het faculteitspersoneel nodig 
hebben, dan loop je de trap op naar de 
‘zwevende’ derde verdieping. Ideaal. 
Zouden ze zich nog herinneren hoezeer 
ze van tevoren geklaagd hebben over 
‘verhuizen naar Atlas’? Oké, toegegeven: 
De oude Villa met haar terras en de 
bijbehorende vrijheid, die missen we 
wel. Ach, er valt altijd wat te klagen…

Simone Resing vertelt over de recente 
ontwikkelingen rondom het gebouw. 
Onder het personeel wordt er regelmatig 
gepeild hoe zij hun nieuwe werkplekken 
ervaren. “Dat verschilt erg van persoon 
tot persoon”, vertelt Simone. Waar de ene 
medewerker de dynamiek en het contact 
met collega’s en studenten als resultaat 
van de open werkomgeving enorm kan 
waarderen, heeft menig professor toch 
echt liever een eigen kantoor dan een 
flexplek. Na mijn betrokkenheid bij 
de verhuizing heb ik toch wel het idee 
gekregen dat er echt naar studenten 

BREEAM is, met ruim twintigduizend gecertificeerde gebouwen en bouwprojecten, een 

van de twee meest gebruikte systemen wereldwijd om de duurzaamheid van gebouwen 

vast te stellen. Van alle BREEAM-gecertificeerde gebouwen, dus inclusief de gebouwen 

uit alle andere categorieën dan onderwijs, neemt Atlas plek 7 in. In Nederland is de Dutch 

Green Building Council de certificerende organisatie.

BREEAM

Het gebouw is voorzien van ‘nachtspoeling’. In de zomer schuiven de etagehoge ramen ‘s nachts naar buiten om het gebouw te koelen en 

de lucht te zuiveren. De nieuwe glazen vliesgevel met ramen die automatisch te openen en individueel bedienbaar zijn, is voorzien van een 

drievoudige zonwerende beglazing (triple glazing) met aan de binnenkant een binnenzonwering. ’s Nachts kan de binnenzonwering worden 

neergelaten, zodat thermische waarde van de gevel zich zelfs kan meten met een geïsoleerde spouwmuur.

Door de toepassing van dit type vliesgevel kon zoveel mogelijk van de bestaande (gevel)constructie behouden blijven (duurzaam en 

kostenbesparend), terwijl ruimschoots werd voldaan aan de eisen wat betreft energieverbruik, daglicht en uitstraling.

Het zonwerend doek kan naar wens van de gebruiker ingesteld worden. Het effect van een slim gebruik van deze regeling is een visueel 

comfortabele ruimte waarbij het gebruik van kunstlicht een groot gedeelte van de dag kan worden geminimaliseerd.

Slimme gevel

en medewerkers geluisterd wordt. 
Stilteruimtes worden toegewezen, 
telefooncellen worden gebouwd en 
kantoren mogen worden ingericht 
met planten en persoonlijke spullen. 
Een beetje kleur en sfeer: dat kon Atlas 
wel gebruiken. De veranderingen 
kosten echter vaak wat moeite, en voor 
sommigen zal het ook niet snel genoeg 
gaan. Wat had je dan verwacht, in een 
gebouw vol Technisch Bedrijfskundigen 

die alles altijd sneller, beter en efficiënter 
willen zien?

De naam Atlas, is ons nieuwe 
hoofdgebouw die waardig? Zoals het 
ernaar uit ziet zal het gebouw zijn 
gebruikers in de toekomst alleen maar 
beter ondersteunen. Een leider in de 
strijd voor duurzaamheid? Dat zit ook 
wel snor. Nu nog een geluidsdichte 
‘Villa’, en ik teken ervoor.
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Spotlight 
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Freek van Welsenis
Ik kom uit een erg groot gezin, ik heb een zus, 

broertje, twee pleegbroertjes, een pleegzusje 

met een verstandelijke beperking en twee 

stiefzusjes. Verder werken allebei mijn ouders 

in de gehandicaptenzorg. Ik heb vanaf mijn 

zeventiende dan ook vaak mensen met een 

handicap mogen begeleiden bij het werk van 

mijn vader (het allerbeste bijbaantje dat er is). 

Hierdoor kan je wel zeggen dat het “sociale” en 

werken met mensen die het minder makkelijk 

hebben er bij mij met de paplepel is ingegoten. 

Dus toen ik op een borrel van Industria, hoorde 

dat Tom Kersten met zijn idee zojuist de TU/e 

Contest had gewonnen was ik eigenlijk gelijk 

super geïnteresseerd. Door vervolgens te bluffen 

dat ik verschrikkelijk veel van startups af wist ben 

ik binnen gekomen bij het team (komt de grote 

mond van tbk’ers toch goed van pas). De eerste 

twee maanden had ik oprecht geen idee wat ik 

aan het doen was. Ik ben simpelweg mensen gaan 

bellen en mailen om het product te verkopen. Dit 

terwijl ik nog geen idee had hoe de markt werkte 

en wat ons product überhaupt deed. Vervolgens 

heb ik toen een stap terug genomen en ben ik 

me voor een aantal weken gaan verdiepen op de 

markt en heb ik mentoren genomen. Vervolgens 

kom je er ook veel meer achter waar je wel en niet 

goed in bent.

Dit is ondertussen allemaal 1,5- 2 jaar geleden. 

Het is nog altijd een van de beste keuzes voor mij 

geweest omdat ik bij TBK en nu ook de master 

OML nog altijd wel een beetje dat sociale mis. 

Dankzij mijn startup kan ik daar toch heel actief 

mee bezig zijn en ik heb ik het gevoel dat ik al wel 

een beetje een bijdrage leef aan de wereld. 

Twee weken geleden heb ik nu de General Student 

Entrepreneurship Award (GSEA) gewonnen. 

Hierdoor mag ik mij studentpreneur Nederland 

van 2020 noemen. Maar veel belangrijker nog, 

25 april vlieg ik naar Kaapstad om daar met de 

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

wereldwijde variant mee te doen. Hier komen 

studentpreneurs van meer dan 50 landen naartoe 

om zichzelf en hun start-up te pitchen. Ik moet 

toch wel zeggen dat ik hier erg veel zin in heb, 

met name omdat ik pitchen/ presenteren een 

van de leukste dingen vindt van het hebben 

van een startup. Je mag letterlijk gewoon heel 

enthousiast zijn over je eigen idee en vervolgens 

krijg je allemaal toffe reacties terug. Er is toch 

bijna niets leukers.

Industria

Ik ben sinds mijn 2e semester actief bij 

Industria. Destijds ben ik begonnen als lid van 

de intro commissie. Hier heb ik dan ook mijn 

vriendengroep aan over gehouden. Omdat deze 

eerste commissie goed bevallen was ben ik het 

jaar erna bij de SCOPE en CIA gegaan. Om de 

bachelor goed af te sluiten ben ik in mijn 3e jaar 

voorzitter geworden van de EUST commissie. Dit 

met name omdat ik het jaar daarvoor mee was 

geweest op deze illustere boottocht en dit een 

van de hoogtepunt van mijn tijd bachelor was. 

Momenteel ben ik ook nog actief, als voorzitter 

van de Master Study Club.

Hable

Met Hable zijn we momenteel erg aan het 

uitbreiden, zo hebben we nu twee BEP studenten. 

Ook zijn we de afgelopen maanden druk geweest 

met product portfolio uitbreidingen, strategie en 

‘investor ready’ zijn. Vanaf Maart is ons product in 

heel Nederland beschikbaar en door het jaar heen 

zullen daar een aantal andere landen in Europa bij 

komen. Dat schalen is heel tof, maar brengt ook 

veel obstakels mee. Dus ik moet nog maar zien 

hoe ik dat blijf combineren met mijn Master.

“

”
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Aan de top

Als student aan de TU/e word je optimaal klaargestoomd voor een carrière na de 

universiteit. Veel studenten kiezen na hun studie voor het bedrijfsleven, maar 

ook binnen de universiteit zijn er interessante mogelijkheden. SCOPE sprak met 

het hoogste bestuursorgaan binnen de universiteit, het College van Bestuur, over 

hun carrière en de kansen en uitdagingen die de universiteit hen biedt.
TEKST Sander Jong DESIGN Maurice Bressers

Kansen en uitdagingen bij het 
besturen van de universiteit.
Op een stormachtige maandagochtend 
begin februari wordt SCOPE hartelijk 
ontvangen in de ruimte in Atlas waar 
het College van Bestuur zetelt. Namens 
het College van Bestuur ontvingen 
rector Frank Baaijens en vicevoorzitter 
Nicole Ummelen ons voor een 
interessant gesprek over hun functies, 
de universiteit en het bedrijfsleven.

Collegiaal bestuur

Als je in een team werkt om de 
universiteit te besturen, hoort daar 
natuurlijk een bepaalde rolverdeling bij. 
Baaijens is als rector magnificus primair 
verantwoordelijk voor het onderwijs 
en onderzoek, Robert-Jan Smits heeft 
als voorzitter de externe relaties en 
contacten met bijvoorbeeld de overheid 
in de portefeuille en Ummelen houdt 
zich als vicevoorzitter vooral bezig met 
de bedrijfsvoering. Maar, zo benadrukt 

Baaijens: “de portefeuilles zijn niet 
strak gescheiden, we hebben meer een 
collegiaal bestuur.” Ummelen vult aan: 
“dit betekent dat we in vergaderingen 
alles met elkaar doornemen, en dat 
we zorgen dat we alle drie ergens 
achter staan als we knopen moeten 
doorhakken”. 

Spanning

Doordat iedereen wel zijn eigen 
verantwoordelijkheid heeft, leidt 
dit soms tot intensieve discussies 
bij dilemma’s. Ummelen vertelt: 
“Sommige keuzes zijn afwegingen 
tussen verschillende gebieden. Als 
iemand bijvoorbeeld budget nodig heeft 
voor zijn vakgebied, dan gaat dat vaak 
ten koste van budget in andermans 
vakgebied en dat kan wel wat spanning 
veroorzaken. Ik ervaar het echter wel als 
prettige debatten, die erbij horen om 

elkaar scherp te houden”. Baaijens vult 
nog aan: “het zijn altijd spanningen op 
een positieve manier, waarbij we samen 
met de universiteit bezig zijn, om beter 
onderwijs en onderzoek te realiseren. 
Primair is onze focus om de universiteit 
zodanig in te richten dat we deze 
doelen bereiken met de beschikbare 
middelen.” Tot slot vertelt Ummelen: 
“Ieder van ons probeert voeling te 
houden met de brede organisatie, van 
studenten en onderzoekers tot diensten. 
Dat laten we allemaal bij elkaar komen 
op de bestuurstafel, wat soms moeilijk 
is maar meestal juist heel leuk”.

Vrijheid

Functies binnen de universiteit en die 
in het bedrijfsleven verschillen van 
elkaar, dit kan een keuze voor één van 
beide gemakkelijk beïnvloeden. Voor 
Baaijens was met name de academische 
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vrijheid een belangrijke reden om 
voor de wetenschap te kiezen. “Ik heb 
het ontzettend naar mijn zin gehad 
bij Philips Research, maar ik voelde 
nog zoveel liefde en passie voor de 
wetenschap dat ik voor de TU/e heb 
gekozen, waar ik nooit spijt van heb 
gehad. Het mooie van de academie is 
dat je in hoge mate zelf bepaalt welke 
onderwerpen je uitkiest, terwijl bij 
Philips iemand tegen jou vertelt waar 
je aan moet werken. Daarnaast is het 
werken met studenten elke keer iets 
nieuws, omdat die nooit bang zijn 
om nieuwe dingen te proberen”. Voor 
Ummelen speelde er ook nog iets anders 
mee bij haar keuze, het maatschappelijk 
belang. “Ik word niet gedreven door 
winstoogmerk. Als iemand tegen mij 
zou zeggen dat ik mijn targets moet 
halen om meer geld te verdienen, dan 
word ik daar op geen enkele manier 
door gemotiveerd.” 

“Wereldwijd gezien is er geen 
universiteit die relatief meer 

publicaties heeft geschreven met 
de industrie dan de TU/e.”

Wel heeft ze nagedacht over alternatieven 
voor de universiteit, zo vertelt ze: “Ik heb 
een jaar op het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) gewerkt, 
maar daar merkte ik dat ik liever in het 
veld wil werken, omdat je daar echt 
samen met studenten en medewerkers 
mooie dingen kunt bereiken”. Frank 
vult nog aan: “het gaat hier meer dan 
in elke andere organisatie om mensen 
en talent. Talent is het mooiste wat er is 
en wij kunnen nu de randvoorwaarden 
creëren om dat te laten bloeien, dat is 
prachtig.”

Uitdagingen

De primaire uitdaging van de universiteit 
momenteel is natuurlijk de groeiende 
instroom van studenten de afgelopen 
jaren. Ummelen vertelt: “Hieruit 
vloeien weer andere uitdagingen voort. 
We hebben een visie van de kwaliteit van 
zowel onderwijs als onderzoek en daar 
doen we geen enkele concessie aan. Met 
een sterke instroom komt dit echter wel 
onder druk te staan en is het de uitdaging 
om de kwaliteit op peil te houden.” Deze 
sterke groei is mede gekomen door de 
invoering van het Bachelor College 
in 2012. Baaijens: “Vóór het Bachelor 
College trokken wij vooral intrinsieke 
bèta’s aan, terwijl je ook een groep 
generieke bèta’s hebt, met een breder 
perspectief. Met de vele keuzeruimte 
binnen het Bachelor College hebben 
we die meer ruimte gegeven.” Toch 
is dat volgens Baaijens niet de enige 
groeifactor. “Tegelijkertijd is er ook 
een verandering gaande op middelbare 
scholen richting de technische profielen; 
je ziet ook dat op andere universiteiten 
bètastudies groeien. Daarnaast zijn de 
arbeidsperspectieven voor technische 
studies beter dan voor andere studies.”

Mediastorm

Een ander type uitdaging, als je het 
gezicht van de universiteit bent, is 
omgaan met media-aandacht. Besluiten 
die je als universiteitsbestuur neemt 
kunnen door de media onder een 
vergrootglas worden gelegd, zoals bij 
het nieuwe ‘vrouwenbeleid’ om meer 
vrouwelijke wetenschappers aan te 
trekken. Baaijens vertelt hierover: “Op 
het moment dat we een besluit nemen 
waar we volledig achter staan, dan 
kunnen we daar wel goed mee omgaan. 

Soms verrast de hoeveelheid aandacht 
ons wel, zoals bij deze specifieke 
kwestie. We hadden wel wat reactie 
verwacht, maar zeker niet in deze mate. 
De ambitie van het besluit was zeker niet 
om in de media te komen, maar gewoon 
om meer vrouwelijke wetenschappers 
aan te trekken.” Ummelen vult nog aan: 
“Achteraf zeiden we wel dat we dit issue 
nu door deze discussie wel actueler 
lijken te hebben gemaakt bij andere 
organisaties, ook al was dit nooit de 
intentie vooraf.” 

“We hebben binnen de TU/e een 
heel loyale, warme en flexibele 

organisatie, daar ben ik best wel 
heel trots op.”

Ze vertelt dat het persoonlijk wel even 
spannend is, maar dat het ook bij het 
vak hoort. “Soms moeten we in lastige 
periodes ook ergens voor staan. Maar 
met zo een mediastorm appen we elkaar 
wel even wat we daar dan weer mee 
moeten. Uiteindelijk maken we ook 
strategische keuzes waar we wel of niet 
op ingaan, waar we gelukkig goed in 
worden ondersteund door bijvoorbeeld 
woordvoering.”

Internationalisering

De betere arbeidsperspectieven voor 
ingenieurs hebben ook het gevolg dat 
er steeds meer internationalisering 
plaatsvindt. Ummelen: “Als je kijkt 
naar wat alleen de Brainport-regio de 
komende jaren van ons vraagt aan 
ingenieurs, dan is dat al meer dan dat 
wij kunnen leveren. Daarom moeten 
bedrijven ook echt naar het buitenland 
kijken en is internationalisering ook 
onderdeel van onze strategie.” Ze 

Frank Baaijens

Frank Baaijens heeft een groot deel van zijn carrière doorgebracht aan de TU/e, waar hij 

begon als student werktuigbouwkunde. Hierna promoveerde hij, waarna hij anderhalf 

jaar voor zijn promotie is begonnen bij Philips Research, waarbij hij zijn promotie ernaast 

deed. Uiteindelijk heeft hij hier tien jaar gewerkt en is daarnaast al vrij snel na zijn promotie 

benoemd als deeltijdhoogleraar op de TU/e. Van hieruit heeft Baaijens de keuze gemaakt 

om weer terug naar de universiteit te gaan en in 1995 volgde een voltijdsbenoeming, 

eerst bij Werktuigbouwkunde en vervolgens bij Biomedische Technologie, waar hij 

vervolgens ook decaan is geworden. Nadien heeft hij nog een Nationaal Topinstituut 

geleid, voor hij uiteindelijk benoemd werd als rector magnificus. In zijn carrière heeft hij 

al meer dan 50 promovendi begeleid en meer dan 300 publicaties op zijn naam staan.
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Nicole Ummelen

Nicole Ummelen is begonnen als student Communicatie- en Informatiewetenschap in 

Tilburg en gepromoveerd in Technische Communicatie aan de Universiteit Twente. Nadat 

ze universitair docent was geworden werd ze lid van het faculteitsbestuur, waarna ze de 

keuze heeft gemaakt om in bestuurlijke functies verder te gaan, maar wel altijd in het 

onderwijs. Vervolgens werd ze bij de Universiteit van Amsterdam strategisch directeur 

onderwijs & onderzoek voor het college aldaar, een functie die ze tot 2012 bekleedde. 

Sindsdien is ze werkzaam aan de TU/e, als universiteitssecretaris. Sinds januari 2019 is ze 

echter actief als vicevoorzitter van het CvB, met in haar portefeuille de bedrijfsvoering en 

processen rondom de TU/e.

snapt ook dat hier discussie over kan 
ontstaan. “Uiteraard snappen wij dat 
grotere buitenlandse instroom politiek 
gevoelig ligt, vanwege de kans op 
verdringingseffecten en het feit dat alles 
in het Engels gaat. Als je echter naar de 
arbeidsmarkt en de onderzoekswereld 
kijkt is het noodzakelijk, het is een globaal 
speelveld geworden.” Baaijens vult aan: 
“ook ontwikkel je vaak producten en 
diensten voor de wereldmarkt, daarin 
het perspectief van andere culturen 
meenemen leer je door hier met die 
culturen om te gaan. Maar daarin moet 
je wel pragmatisch zijn, we gaan niks 
forceren.” Tot slot zegt Ummelen: “we 
streven met de internationale strategie 
naar een inclusieve gemeenschap, 
met op langere termijn dertig procent 
internationale studenten. We proberen 
hier echter wel mee te bewegen met de 
ontwikkelingen in het land.”

Brainport

Als technische universiteit in een 
hightech regio speelt de universiteit 
natuurlijk een belangrijke rol binnen 
Brainport. Baaijens vertelt: “van de in 
Nederland opgeleide ingenieurs die 
direct na hun afstuderen in de Brainport-
regio gaan werken, is ruim tachtig 
procent afkomstig van onze universiteit. 
Ook is de regio voor ons belangrijk 
door veel onderzoekssamenwerking. 
Wereldwijd gezien is er geen 
universiteit die relatief meer publicaties 
heeft geschreven met de industrie dan 
de TU/e.” Ummelen vult aan: “Dat 
zijn wetenschappelijke publicaties, 
wat betekent dat vraagstukken vanuit 
het bedrijfsleven ons inspireren 

andere manier dan eentje met 14000 
studenten en 4000 medewerkers. 
Anderhalf jaar geleden hebben we ook 
de onderwijsondersteuning helemaal 
gereorganiseerd door over de muren 
van de faculteiten en diensten heen te 
werken. Hier heb ik veel van geleerd.” 
Ze besluit met een gevoel van trots: “We 
hebben binnen de TU/e een heel loyale, 
warme en flexibele organisatie, en daar 
ben ik best wel heel trots op.”

om zaken te onderzoeken in het 
wetenschappelijke, maar andersom ook 
dat innovaties een relatief snelle route 
terug hebben naar de industrie, door 
deze samenwerkingen.”

Hoogtepunten

Tot slot is het ook interessant om te 
vragen wat de bestuurders zelf zien als 
hoogtepunten binnen de universiteit. 
Baaijens is vooral trots op de 
samenwerking binnen de universiteit. 
“We zijn momenteel op weg om vier 
instituten te bouwen over de faculteiten 
heen, waarmee we platforms voor 
samenwerking creëren. 

“Ik heb het ontzettend naar 
mijn zin gehad bij Philips 

Research, maar ik voelde nog 
zoveel liefde en passie voor de 

wetenschap dat ik voor de TU/e 
heb gekozen, waar ik nooit spijt 

van heb gehad.”

Uiteraard zijn de disciplines heel 
belangrijk maar dit soort instituten 
kunnen ervoor zorgen dat onderzoekers 
van verschillende disciplines elkaar 
kunnen vinden en nieuwe innovaties 
ontwikkelen. Het is mooi dat wij niet 
in loopgraven zitten maar met elkaar 
bezig zijn om een betere universiteit 
te worden.” Ook Ummelen sluit 
zich hierbij aan, zij ziet vooral de 
projecten rondom de groei van de 
universiteit waar ze bij betrokken 
was. “We hebben flinke stappen gezet 
in de organisatieontwikkeling. Een 
universiteit met 7000 studenten en 
3000 medewerkers bestuur je op een 
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What is Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma is a process 
improvement methodology that 
consists of many principles and tools 
that collectively enable you to solve a 
complex problem in a structured way. 
In the course you will learn several Lean 
tools as well as Six Sigma principles 
to systematically remove waste and 
reduce variation. The methodology is 
recognized internationally - 82% of 
Fortune 100 companies use it for quality 
improvement and project management 
- and in ESTIEM you can obtain a 
certificate on the Green Belt level. To 
do this you will have to go through the 
ESTIEM LSS Green Belt course and 
proof you can apply the methodology in 
practice during an internship or project.

Lean Six Sigma journey within ESTIEM 

When I was roaming around in the 
Paviljoen in my second year of studies 
I saw a poster of a Lean Six Sigma 
Green Belt Training event (LSS) and 
I was intrigued straight away. In May 
that year I was able to apply for the 
event in Vienna. I had an intense first 
ESTIEM experience where I learned a 
lot and had a great time with people I 
sometimes still see. After my training 
I got the opportunity to attend the 
European Conference of the American 

Society of Quality in Berlin. Here I was 
able to network with practitioners in the 
field and attended several interesting 
workshops. Before I wanted to do a 
green belt project, I first felt like I 
should refresh my LSS knowledge by 
instructing, so in October 2018 I went 
to the EPFL in Lausanne to instruct for 
the first time. 

After that event, I got invited by Gregory 
H. Watson (the academic leader behind 

LSS in ESTIEM) to support him in his 
quality education program in Africa. So, 
in March 2019 I went to The Gambia 
where I delivered the Lean Six Sigma 
Green Belt course the first week with a 
colleague, and a second week was spent 
consulting on company projects that the 
local were involved in. This experience 
was very memorable for me, you could 
see processes in their elemental state, 
since there were not as far developed 
as here in Europe, and besides that you 

Since this academic year I got active in Central ESTIEM as the Content 

Responsible in the Lean Six Sigma (LSS) team. In this article I will share my 

LSS journey within ESTIEM, why I became active and what future plans I 

still have within Lean Six Sigma. But before diving into my story, let me first 

explain what LSS is. 
TEKST Martijn Buijvoets LAY-OUT Wout Olde Hampsink

Internationaal

A Lean Six Sigma Journey in ESTIEM
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could really make impact on the quality 
of their operations by making relatively 
easy improvements. Besides the unique 
work I could do there, I’ll also cherish 
some memories of the social activities 
we had. So were we invited to the 
wedding of one of the participants of the 
training, and were we put on ‘the high 
table’ – for the most special 20 guests 
of the wedding. For more information 
about the quality education project in 
Africa can be found in this ESTIEM 
magazine article Taking the ESTIEM 
Lean Six Sigma Course to Africa.

After my experience I was very 
motivated to finally complete my LSS 
Green Belt project. Luckily, I found a 
project at an ESTIEM alumni’s work 
where he was the system administrator 
of a new venture of AkzoNobel. Here 
I was able to apply the LSS tools to the 
Tableau reporting process that he had 
set up. After completion of this process 
I also instructed during the LSS Alumni 
course in Warsaw, where I was able to 
explain LSS to an assistant professor 

from Zagreb who had obtained his PhD 
in Lean. To finish up last summer, I went 
to Moscow to be the head instructor of 
the LSS Training event there. With all 
this instructing experience, I obtained 
the title of ESTIEM Senior Lean Six 
Sigma Instructor and got my certificate 
awarded during the Council Meeting in 
Famagusta.
 
My role in the ESTIEM LSS Team

As you can understand, I got quite 
enthusiastic about the work the central 
LSS team was doing. Therefore, I 
decided to join the team as the content 
responsible. My responsibilities contain 
the creation of a content improvement 
system, to continually update the 
course content with new insight from 
the LSS instructors. Besides that, I’ll 
also be responsible for the publication 
of all course materials of the ESTIEM 
LSS Green Belt course. This contains 
13 hours of video content of academic 
leader Gregory H. Watson and 10 
training slide decks. By the time of you 
reading this, I expect all materials to 

have been published at: 
internal.estiem.org/leansixsigma
 
Next steps in my LSS Journey

Next to the work for the central LSS 
team, I’m currently also part of the 
organizing team for a Lean Six Sigma 
Training event in Eindhoven. From 
12-18 May 2020, twenty ESTIEMers 
will follow the Green Belt course at 
our university. If you’re interested in 
attending this course, feel free to apply 
or approach me if you’d like to apply for 
another course!
Besides finally getting Lean Six Sigma 
to Eindhoven, I also hope to participate 
still in the Lean Six Sigma Black Belt 
course of ESTIEM. So far, I’m enjoying 
the work in a multi-cultural team each 
week! Let’s see what other opportunities 
my future LSS journey may still hold.

Handing out a diploma after the course for the first time in Moscow (Aug 

’19)

Explaining how Exploratory Data Analysis works in Moscow (Aug ’19)

Jukkis, Martijn and groom Abdoulie in The Gambia (Mar ’19) Pitching the LSS event in Eindhoven during a local Demo’s & Drinks event 

(Feb ’20)
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In 2019 is de omzet van Nederlandse supermarkten voor het eerst boven de 

40 miljard euro gestegen. Jumbo zag in hetzelfde jaar haar marktaandeel 

met bijna twee procent groeien. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een 

groei in de benodigde capaciteit van het distributienetwerk. In Nieuwegein 

wordt het eerste volledig gemechaniseerde distributiecentrum van Jumbo 

gebouwd, waarmee sneller en efficiënter producten geleverd kunnen 

worden. Het nieuwe distributiecentrum gaat 45.000 m2 beslaan. SCOPE 

ging kijken en sprak erover met Karel de Jong, Executive Director Supply 

Chain van Jumbo.
TEKST Bob van Ginkel DESIGN Wout Olde Hampsink

Het geautomatiseerde 
distributiecentrum van Jumbo 
Een nieuwe manier van denken
Het nieuwe, volledig gemechaniseerde 
distributiecentrum van bijna 45000 m2 
wordt bewust niet een distributiecentrum 
of site genoemd, maar een plant. Het 
wordt gezien als een fabriek. Het 
nieuwe fabrieksdenken en het continue 
verbeteren gaat nieuw en baanbrekend 
zijn voor Jumbo. 

De grote assortimentsgroei is de 
voornaamste reden om te investeren 
in het nieuwe distributiecentrum. 
Afgelopen tien jaar is Jumbo hard 
gegroeid. Tegenwoordig heeft Jumbo drie 
type winkels: de Jumbo winkels die een 
streek- of wijkfunctie vervullen, de Jumbo 
Foodmarkt en, sinds 2017, de Jumbo City. 
De markt verandert en het assortiment 
wordt steeds beter op de klant afgestemd 
. Deze productdifferentiatie heeft als 

gevolg dat iedere winkel een eigen 
schappenplan heeft. Daardoor moeten 
producten winkelspecifiek aangeleverd 
worden. Dit is een ingewikkeldere 
opgave voor het Supply Chain team 
van Jumbo. Manuele distributiecentra 
zijn niet meer in staat aan deze vraag te 
voldoen. Vandaar dat Jumbo de keuze 
heeft gemaakt voor dit gemechaniseerde 
distributiecentrum.

Bij een manueel distributiecentrum 
is het moeilijk de volgorde van een 
orderpicker aan te passen omdat de 
hele route dan veranderd moet worden. 
Met een automatisch distributiecentrum 
maakt volgorde niet meer uit, aangezien 
een kraan de producten uit de stelling 
haalt. Het schappenplan van de winkel 
is gekoppeld aan het systeem, zodat de 

rolcontainers gevuld worden op basis 
van hoe de producten in de winkel in 
het schap staan. Hiermee wordt de 
productiviteit van de vakkenvullers 
verhoogd omdat er efficiënter gewerkt kan 
worden. Dit heeft als eerste voordeel dat 
de werkzaamheden minder lang duren. 
Daarnaast gaat ook de beschikbaarheid 
van producten in de supermarkten 
omhoog omdat de schappen minder 
kans hebben op leegstand. Dit resulteert 
in een grote efficiëntieverbetering in de 
hele keten. 

In het nieuwe distributiecentrum liggen 
de slow en medium movers. De 700 
leveranciers zullen 16000 verschillende 
artikelen aanleveren om de 674 winkels 
te bevoorraden. Tachtig procent van alle 
winkels zal direct vanuit het nieuwe 

Aan de top
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distributiecentrum bevoorraad worden. 
Een enorme vooruitgang ten opzichte 
van de huidige situatie waarin geen 
enkele winkel, voor dit assortiment, 
direct bevoorraad wordt. 

Door de jaren heen

10 tot 20 jaar geleden  heerste een gevoel 
dat de groothandel wist wat goed voor 
de klanten was. Wanneer er goedkoop, 
grote hoeveelheden producten ingekocht 
konden worden, werd het naar de winkel 
gestuurd en moest de winkel het zien 
te verkopen. Door de jaren heen is deze 
aanpak bij Jumbo volledig gekanteld 
naar het bekende frietzak model waarin 
de klant bovenaan staat. De Supply 
Chain is een verlengstuk van de winkels 
geworden. De verwachtingen van 
klanten zijn veranderd. Tegenwoordig 
is vandaag bestellen, morgen in huis de 
norm. Tegelijkertijd komen bedrijven 
als Picnic, Bol.com en Coolblue met 
nieuwe, disruptieve, modellen op de 
markt. Dit dwingt Jumbo continu over 
de propositie en distributie na te denken. 
In de supermarktbranche betekent 
stilstand echt achteruitgang, wat Jumbo 
dwingt continu te blijven nadenken en 
innoveren. 

Uitdagingen

Omdat Jumbo het nieuwe 
distributiecentrum snel operationeel wil 
hebben zit de grootste uitdaging hem 
in de steile ramp-up curve. Er wordt 
niet verwacht dat de techniek in het 
distributiecentrum voor problemen zal 
zorgen. Witron, de mechanisatiepartner 
van Jumbo, heeft zich in het verleden al 
bewezen. Echter, enkele zaken buiten de 
techniek geven juist uitdagingen. Zo is de 
fabriek heel robuust en daardoor minder 
flexibel dan bijvoorbeeld een manueel 
DC. Er is maar één belang: regelmatige 
input en regelmatige output. De vraag is 
voornamelijk hoe de mensen, chauffeurs 
en transportplanning met de robuuste 
fabriek omgaan en hoe het team reageert 
wanneer er iets verkeerd gaat. De team 

managers en plant manager zullen 
hiervoor een langdurige training volgen 
bij Witron in onder andere Duitsland 
en de Verenigde Staten. Niet alles kan 
geautomatiseerd worden. Zo worden de 
Ugly producten, producten die niet op 
de lopende band passen of niet “vorm-
vast zijn” (denk aan bezemstelen of 5 kg 
zakken rijst), nog met de hand gepakt in 
het manuele magazijn. 

Het verkoopgedrag voorspellen is het 
meest ingewikkelde van het vak. Het 
juist voorspellen is belangrijk om het 
distributiecentrum voorradig te houden. 
Zo wordt het weer al vanaf maart nauw in 
de gaten gehouden voor de eerste warme 
dag, zodat de piekvolumes vooraf al deels 
geleverd kunnen worden en eventueel 
extra pick stations geopend kunnen 
worden. De voorspellers bij Jumbo 
maken hierbij bijvoorbeeld gebruik van 
dezelfde weersvoorspeldienst die de 
wielerploeg Jumbo-Visma ook gebruikt. 
Door nauwkeuriger te voorspellen 
kan Jumbo haar keten beter inrichten. 
De Supply Chain wordt steeds meer 
data gedreven en technologieën zoals 
Machine Learning kunnen hierbij 
helpen. Waar een voorspelling van 
promotionele volumes normaal een 
afwijking van ongeveer 35 procent heeft, 
was er in een pilot met Machine Learning 
een afwijking van slechts 6 procent.

De veranderende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert door de 
vergrijzing en ontgroening. Het wordt 
steeds moeilijker goed personeel te 
vinden voor distributiecentra. Hetgeen 
meegespeeld heeft in de bouw van het 
nieuwe distributiecentrum. Slechts 200 
fulltime werkkrachten (FTE) zijn nodig 
in het nieuwe distributiecentrum, waar in 
een manueel distributiecentrum zo’n 600 
FTE nodig was geweest. Automatisering 
is een antwoord op de veranderde 
arbeidsmarkt. Het zorgt er niet voor dat 
er geen werk meer is, het werk verandert 
alleen. Jumbo denkt bovendien een ander 

type medewerker aan te spreken en 
daardoor aantrekkelijker te zijn voor een 
bepaald gedeelte van de arbeidsmarkt. 
Het nieuwe distributiecentrum zit 
vol techniek, wat onderhouden en 
gerepareerd moet worden. Bijna de 
helft van alle werknemers in het nieuwe 
distributiecentrum zullen technisch 
geschoolde medewerkers zijn  

Het gebouw

Aan de details is gedacht. In tegenstelling 
tot de meeste distributiecentra is het 
nieuwe distributiecentrum niet somber 
en grauw, maar grotendeels in huiskleur 
van Jumbo. Zo zijn de stellingen geel met 
wit en de kranen geel. 
Qua ontwerp is het nieuwe 
distributiecentrum op dit moment het 
meest duurzame gebouw ter wereld 
volgens de BREEAM ontwerpcertificering. 
Zo is er bij de bouw niets afgevoerd van 
het oude verwaarloosde veilingterrein, 
alles is hergebruikt. De warmte van 
de machines wordt gebruikt om het 
kantoor te verwarmen of te koelen. De 
parkeergarage is met hedera begroeid, 
ook zijn er veel ramen, worden de 
toiletten met regenwater doorgespoeld 
en komen er zonnepanelen op het dak.

Een blik naar de toekomst 

Karel de Jong gelooft heel sterk dat we van 
een opzichzelf staand distributienetwerk 
naar een systeem zullen gaan. Een 
systeem waar niet alleen Jumbo in zit 
maar ook andere spelers op de markt en 
misschien zelfs concurrenten.
Hij vraagt zich af of het logisch is dat 
bijvoorbeeld Albert Heijn, Jumbo en 
vele anderen dezelfde wijk met halflege 
vrachtwagens inrijden. Of is het mogelijk 
dat in de toekomst bedrijven meer samen 
optrekken?
Ofwel, vraag jezelf af of transport wel 
een unique selling point (USP) van 
supermarkten is? Of kun je het proces 
“aan  de achterkant” juist zo efficiënt 
mogelijk inrichten? 

Na zijn studie Haven en Vervoerskunde en Logistiek Management aan de HES in Rotterdam 

gedaan te hebben, is Karel gestart als Management Trainee en doorgegroeid naar Warehouse 

en Customer Service Manager bij logistiekdienstverlener Intexo (inmiddels DHL Supply Chain). 

In 2000 is Karel de Jong begonnen als Manager Logistiek bij Jumbo en is sinds 2011 Executive 

Director Supply Chain. Hierin is hij verantwoordelijk voor zowel de operationele logistiek als 

de besturing (van winkelschap tot leverancier) van de goederenstroom binnen Jumbo en 

eindverantwoordelijk voor het Supply Chain team binnen Jumbo, zowel voor “clicks als bricks”.

Karel de Jong 
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InternationaalInternationaal

Groot-Colombia; het land dat vroeger in de tijd van de koloniën bezet werd door 

Spanje. Spanje gebruikte Colombia voor het vinden van goud. Maar, in 1819 

werd Groot-Colombia onafhankelijk van Spanje onder leiding van Simon Bolívar 

en Francisco de Paulo Santander. Simon Bolívar werd na de onafhankelijkheid 

ook de eerste president, en wordt op dit moment nog steeds geëerd op vele 

plekken in Colombia. In 1830, na de val van Simon Bolívar, werd Groot-

Colombia opgesplitst in Colombia, Ecuador, Venezuela en Panama. Waarna het 

Colombia van nu ontstaan is.
TEKST Thijs Canjels  DESIGN Niek Segers

Maar waar kennen jullie Colombia dan 
allemaal van? Mensen die van kunst 
houden zouden zeggen Fernando 
Botero, bekend van de standbeelden en 
schilderijen van figuren met overdreven 
afmetingen. Maar, voor de meeste zal 
het bekend staan als het land van Pablo 
Escobar, en zijn bekende Medellin 
kartel. Maar ik kan jullie na dit half jaar 
zeggen, het heeft tegenwoordig zoveel 
meer dan de gedachte aan cocaïne. 
Het is een prachtig land waar ik een 
geweldige ervaring heb gehad voor mijn 
buitenland semester.

Colombia heeft momenteel ongeveer 
50 miljoen inwoners, bijna 10 miljoen 
daarvan wonen in Bogotá. Rijden door 
Bogotá duurde bijna net zo lang als 
rijden van Eindhoven naar Groningen, 
bizar. Maar gelukkig zat het meeste in 
de buurt van onze woning. Ik woonde 
in de wijk Candalaria, dit is ook de wijk 
waar Bogotá begon, en momenteel 

nog steeds de regering zit. Ik woonde 
in een groot huis met 31 andere 
studenten, voornamelijk exchange. 
Hoewel we er met 10 Nederlandse 
studenten zaten, woonden er verder 
studenten van over heel de wereld, 
wat de voertaal Engels of soms Spaans 
maakte. Het was fijn om in zo’n groot 
huis te wonen, omdat je daarom altijd 
wel mensen had die tijd hadden om 
wat leuks te doen. 

Hoewel ik het soms redelijk druk had 
met studeren was er zeker ook tijd 
om op stap te gaan. En daar heb je in 
Colombia, en zeker in Bogotá, genoeg 
hele leuke plekken voor. Bijvoorbeeld 
het klassieke avondje Theatron, de 
club met maar liefst 13 zalen, biedt 
op zaterdagavond ruimte voor 5000 
personen. Het beste was, dat je voor 
ongeveer 14 euro onbeperkt drank 
had. Het grootste verschil in uitgaan 
was de muziek en daarbij komend de 

mensen die de hele avond dansen in 
plaats van zuipen. 

Waar je wel rekening mee moest houden 
in Bogotá, maar eigenlijk geldt dit voor 
heel Colombia, is dat alles net wat langer 
kan duren. In de supermarkt kon je 
zomaar 10 tot 15 minuten in de rij staan 
om je boodschappen af te rekenen. De 
efficiency die wij in Nederland gewend 
zijn was maar op weinig plekken terug 
te vinden in Colombia. 

Maar het leukste voor mij was de 
interactie met de lokale mensen. Ik ging 
bijvoorbeeld bijna 4 keer per week eten 
bij hetzelfde lunch tentje, de mensen 
in dat tentje waren geweldig. Daarnaast 
ging ik met een aantal huisgenoten 
wekelijks naar Paloquemao, de groente- 
en fruitmarkt bij ons in de buurt. Het 
leuke was dat naar ons werd gevraagd 
als we een keer een weekje niet waren 
geweest.

Leven in Bogotá, Colombia
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ben kan ik op dit moment een heel 
aardig woordje Spaans praten! Ik vond 
het niet erg om wat meer te moeten 
doen voor mijn vakken, maar je moet 
het zeker niet onderschatten. 

De universiteit zelf was erg mooi. Het 
sportcentrum, wat ook gratis was, 
was een van de beste die ik gezien 
heb. Met onder andere een zwembad, 
voetbalveld, tennisbaan en sqaushbaan, 
had het sportcentrum voor iedereen 
wel iets. Ook was de universiteit, en het 
overgrote deel van Colombia, erg veilig. 

Zonder pasje was er geen mogelijkheid 
om de campus te betreden. 

Reizen in Colombia

Colombia staat bekend als een land 
met veel verschillende ecosystemen; 
tropisch regenwoud, gebergte, zee, 
woestijn en vulkanen, het is er allemaal. 
Daarom is er voor iedereen ook wel wat 
leuks te vinden om te doen. Omdat ik 
graag wilde reizen, maar ook soms in 
Bogotá wilde zijn in het weekend ging 
ik ongeveer de helft van de weekenden 
weg. 

Ik ging onder andere naar de toeristische 
plekken zoals, Medellin, Santa-Marta en 
Salento. Maar wat ik juist ook heel gaaf 
vond was om een auto te huren en naar 
wat minder toeristische plekken te gaan. 
Een voorbeeld van zo’n weekend was 
San Gil, in deze stad kun je betaalbaar 
paragliden en raften. Maar ook heeft 
het vele leuke Colombiaanse dorpjes 
met een geweldige sfeer, bijvoorbeeld 
Barichara. 

Afsluitend

Colombia staat bij sommige mensen 
bekend als een onveilig land, maar na 
er een tijd gewoond te hebben kan ik 
zeggen dat, als je een beetje nadenkt, 
erg meevalt. Tuurlijk zijn er plekken 
waar je niet moet komen, maar het 
goede advies; doe dat dan ook niet. 
Voor mij was het een geweldig semester, 
waarin ik onder andere een basis Spaans 
geleerd heb, vele nieuwe mensen en 
een prachtig land heb ontdekt. Ik zou 
iedereen aanraden om hier al dan niet 
op buitenland semester of vakantie, 
zeker een keer naartoe te gaan. Bedankt 
voor het lezen. Viva Colombia!

Studeren in Colombia

TU/e studenten studeren op 
Universidad de los Andes, een van 
de meest prestigieuze universiteiten 
van Colombia. We hadden colleges 
op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Hoewel dat niet heel veel lijkt waren we 
minstens 4 dagen in de week bezig voor 
de universiteit. Sommige colleges waren 
in het Engels, maar ook heel veel colleges 
in het Spaans. Ik kwam naar Colombia 
met erg weinig Spaanse kennis, maar 
doordat ik erg veel mee geconfronteerd 
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IT en andere vormen van technologie spelen een steeds belangrijkere rol binnen 

organisaties. Grootschalige implementatie- en verbeterprogramma’s kunnen 

een bedrijf op voorsprong zetten ten opzichte van haar concurrenten, maar ze 

kunnen ook uitlopen op een duur fiasco. Een van de specialisaties van Deloitte is 

het in goede banen leiden van zulke programma’s. Jelle van de Wall, consultant 

bij Deloitte, vertelt over hoe dit zijn uitwerking vindt in een verbeterprogramma 

van APM Terminals op Maasvlakte II in de haven van Rotterdam.
TEKST Joost van der Haar DESIGN Niek Segers

Sprintend aan de top
APM Terminals opereert een 
van de meest geavanceerde en 
geautomatiseerde containerterminals 
ter wereld in de haven van Rotterdam. 
De grootste schepen ter wereld lossen 
en laden hier hun containers met 
behulp van op afstand bestuurde kranen 
en automatisch geleide voertuigen 
(AGV’s). Deze AGV’s verzorgen op hun 
beurt geheel automatisch het interne 
containertransport op de terminal. 
Al deze geautomatiseerde kranen 
en voertuigen draaien op hun eigen 
applicatieplatform van verschillende 
leveranciers. Er zijn verschillende 
hardware- en softwareteams die 
verantwoordelijk zijn voor het lopende 
houden van de operatie en voor het 
continue verbeteren ervan. 

Aanvankelijk vonden verbeteringen 
vooral plaats vanuit de verschillende 
individuele systemen, maar hiermee 
bleven sommige kansen onbenut. Om 
hier verandering in te brengen werd een 
integraal verbeterprogramma in gang 
gezet. De doelstelling: Het verhogen 
van de hoeveelheid containers die een 
kraan per uur kan verwerken door over 
alle systemen, processen en individuele 
teams heen te kijken. Na een eerdere 
succesvolle samenwerking op het gebied 
van IT werd Deloitte – van oorsprong 
accountancyfirma, maar inmiddels 

marktleider in consultancy – uitgedaagd 
om het integrale verbeterprogramma 
van de klant te ondersteunen.

Integratie en innovatie

Het programma begon relatief klein 
met twee teams, namelijk een systeem-
integratieteam en een equipment-
automatiseringsteam. Maar al snel 
werd duidelijk dat hiermee niet het 
volledige potentiaal van de terminal 
benut kon worden. Inmiddels zijn 
er zeven teams betrokken. Naast de 
twee teams die vanuit een software 
perspectief naar de gehele flow kijken, 
zijn er ook verschillende hardware 
teams en een Advanced Analytics team 
aangehaakt. Samen versterken zij het 
verbeterpotentieel van het programma 
vanuit een holistisch perspectief en 
gebaseerd op data-gedreven inzichten. 
Deze teams zijn cross-functioneel en 
opgebouwd middels een samenwerking 
van APM Terminals, Deloitte en soft- & 
hardwareleveranciers.

Agile werken in teams

Al deze teams werken binnen het 
programma samen op een ‘agile’ 
manier. Elke 2 weken komen alle 
teams bij elkaar om te bepalen welke 
kleine verbeteringen in de komende 
‘sprint’ van 2 weken worden opgepakt. 
Samen bekijken ze welk probleem of 

welke kans het meeste potentieel heeft 
en hoe er omgegaan dient te worden 
met onderlinge afhankelijkheden 
tussen de verschillende teams om 
de oplevering te kunnen versnellen. 
Belangrijke vragen hierbij zijn: “Wat is 
het verbeterpotentieel?”, “Wat kunnen 
we binnen 2 weken tijd voor elkaar 
krijgen?” en “Welke afhankelijkheden 
of hulpvragen vallen buiten de cirkel 
van invloed van de teams?”.

Deze eerste vraag kan dankzij het data-
team op een steeds meer data-gedreven 
manier beantwoord worden. Wanneer 
het verbeterdoel is gekozen, wordt de 
omvang ingeschat, er wordt bepaald 
wie wat doet en waar verschillende 
teams elkaar nodig zullen hebben. Hoe 
die taak dan wordt uitgevoerd, wordt 
overgelaten aan de verantwoordelijken 
zelf. Zij zijn de experts en weten zelf het 
beste hoe dit moet. 

De uitdaging van Jelle en Deloitte zit 
in het begeleiden van dit programma 
en het vormgeven van het Advanced 
Analytics team. Zo helpt het team bij 
het vaststellen van de doelen en zorgen 
zij er voor dat deze in lijn liggen met 
de strategische doelen. Wanneer teams 
vastlopen bij het ontwikkelen van een 
oplossing, bijvoorbeeld door gebrek 
aan probleem-specifieke kennis, kan 

Aan de top

“Wat kunnen we binnen 2 weken tijd voor 
elkaar krijgen?”
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er middels cross-functionele expertise 
naar een oplossing worden gezocht. 

Voor Jelle is het faciliteren van 
communicatie tussen multidisciplinaire 
teams met verschillende soorten 
achtergrondkennis een van de 
belangrijkste uitdagingen. Bijvoorbeeld 
wanneer er nieuwe teams worden 
toegevoegd aan het programma. Tijdens 
een complexe organisatie transformatie 
komt het veelvuldig voor dat mensen in 
het begin sceptisch zijn over de nieuwe 
(in dit geval ‘agile’) manier van werken. 
Tegelijkertijd kan het volgens Jelle een 
van de leukste onderdelen zijn: “Het 
mooiste is om te zien dat mensen die 
eerst overtuigd moeten worden, later 
de energie die jij erin stopt overnemen 
en steeds actiever worden binnen het 
programma”.

In de praktijk

Een ‘sprint’ heeft een vaste structuur 
qua tijd (bijv. 2 weken), maar is 
flexibel bij het vaststellen van de 
verbetermogelijkheden waarbij de 
business waarde leidend is in de 
prioritering. Neem bijvoorbeeld een 
sprint waarin er gekeken wordt naar 
‘predictive maintenance’. Als het om 
efficiëntie gaat, is downtime iets dat je 
actief wilt vermijden. Wanneer je pas 
iets repareert als het kapot is, verlies je 
tijd en daarmee capaciteit. Het is veel 
handiger als je kunt voorspellen wanneer 
dit gaat gebeuren en op basis daarvan 
preventief onderhoud uit te voeren. 
De uitdaging hierbij is dat het aantal 
mensen en het aantal beschikbare uren 
beperkt is. Hierdoor moeten er continue 
discussies worden gevoerd: “Kunnen 
we hier nu naar kijken of moeten we 
eerst dit onderhoud uitvoeren?”. Dit is 

een afweging tussen ‘change’ en ‘run’, 
tussen verbetering van wat je nu hebt en 
het voortzetten van de huidige operaties.
“Sommige acties kun je niet 
vooruitplannen, wanneer je werkt met 
de nieuwste technologie dan kan het 
gebeuren dat je met kinderziektes te 
maken krijgt”, vertelt Jelle. “Zo deed 
zich na een grote update een fout 
voor, waardoor de AGV’s een tijdje op 
bepaalde locaties bleven hangen. De 
agile manier van werken faciliteert 
snelle communicatie en coördinatie, 
doordat de verschillende teams iedere 
twee weken verwachtingen bespreken 
en een mogelijkheid krijgen onderlinge 
werkzaamheden af te stemmen. 
Dit stelt de organisatie in staat om 
sneller te anticiperen op onverwachte 
ontwikkelingen en voldoende capaciteit 
vrij te maken om een dergelijk urgente 
verstoring van de operatie op de 
terminal binnen een sprint op te lossen. 
Dit zou eerder weken of misschien zelfs 
maanden langer hebben geduurd.”  

Van reflecteren naar voorspellen

Voor komend jaar is het de bedoeling dat 
de programmastructuur met een agile 
manier van werken die is opgebouwd 
behouden blijft, zonder dat je een 
organisatie binnen een organisatie 
krijgt. Maar het is ook de bedoeling om 

uiteindelijk nog een stap verder te gaan. 
Vanuit het programma is er in 2019 
veelal naar technische verbeteringen 
gekeken, maar in 2020 zal de integratie 
met de bedrijfsprocessen en het 
adopterend vermogen van de mensen 
meer centraal staan. Kijkend vanuit de 
mogelijkheden die data kan verschaffen, 
is de invalshoek nu nog voornamelijk 
reflecterend, gericht op de vraag hoe 
efficiënt het proces was en waar het 
verbeterd kan worden. In de toekomst 
wil APM Terminals MVII hier ook een 
beslissings- en voorspellingscomponent 
aan toevoegen. Zodat er gezegd kan 
worden: “Als de lading van het schip er 
zo uit ziet, dan kunnen we garanderen 
dat het schip weer binnen een bepaalde 
tijdsduur klaar is om verder te trekken”. 
En dat er voordat het schip überhaupt 
richting Rotterdam vertrekt een advies 
kan worden uitgebracht hoe dat 
schip het beste geladen kan worden. 
“Dit samen zal APM Terminals in 
staat stellen om de koppositie van 
de wereldwijde containerterminal te 
behouden”, stelt Jelle.

In de tussentijd blijft de consultancytak 
van Deloitte exponentieel groeien. 
Technologie en in het specifiek IT speelt 
hier een steeds belangrijkere rol in. Ze 
worden niet langer gezien als enkel een 
specialisatie, maar in toenemende mate 
als een kernonderdeel van ieder project, 
of het nou om logistiek, finance of 
human capital gaat. Maar hoe belangrijk 
technische kennis ook is, als Jelle een 
les heeft geleerd in de afgelopen jaren is 
het wel dat consultancy een mensenvak 
is. “Je idee kan nog zó goed zijn, maar 
uiteindelijk moet je de mensen om je 
heen kunnen overtuigen”. 

Jelle van de Wall behaalde in 2015 zijn bachelor Technische Bedrijfskunde aan de TU 

Eindhoven, gevolgd door zijn master Innovation Management in 2017. Bij een evenement 

vanuit de studentenvereniging kwam hij in contact met mensen van Deloitte, waar hij 

meteen een klik mee voelde. Hij werkt nu bijna 2 jaar bij Deloitte en is op het moment het 

meest geïnteresseerd in de vakgebieden Agile Transformation en IT Mergers & Acquisitions. 

De nieuwsgierigheid naar nieuwe vakgebieden leidt er waarschijnlijk toe dat dit nog aan 

verandering onderhevig is, maar ook dat behoort tot de mogelijkheden bij Deloitte en zeker in 

de eerste jaren van je carrière.

“Het mooiste is om te 
zien dat mensen die eerst 
overtuigd moeten worden, 
later de energie die jij erin 
stopt overnemen en steeds 
actiever worden binnen 

het project”``

Jelle van de Wal
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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 Linda Brands & Anne Terlouw DESIGN Maurice Bressers

Linda Brands

Linda Brands

Leeftijd: 31

Jaar van afstuderen: 2013

Functie: Team Leader Sales Engineering

Organisatie: Vanderlande

Wordt volgende 
SCOPE bekend 

gemaakt

SCOPE 2, 2020

François
Olsthoorn

SCOPE 4, 2019
CEO bij 

DentConnet

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn afstuderen ben ik begonnen 
bij Vanderlande in de rol van Sales 
Engineer. Na een aantal jaar kreeg ik 
de mogelijkheid om als Sales Engineer 
naar Shanghai in China te gaan om daar 
op het Vanderlande kantoor te werken 
aan projecten in Azië. Sinds kort ben 
ik gestart in een nieuwe rol als Team 
Leader Sales Engineering in Singapore 
om de business in Zuid-Oost Azië 
verder te laten groeien.    

Doe je in je huidige werk nog veel met 
de dingen die je geleerd hebt tijdens je 
opleiding?
In mijn huidige werk gebruik niet 
meer de theoretische kennis zoals de 
wiskunde en logistieke modellen, maar 
maak ik wel gebruik van de manier van 
denken die ik aangeleerd heb tijdens 
mijn studie. Het analytische en kritische 
denkvermogen komt bijvoorbeeld van 
pas bij het analyseren van een proces in 
een warehouse en het bepalen wat voor 
automatiseringsoplossing het beste 
voldoet aan de eisen van de klant.     

Welke activiteiten heb je nog naast 
je studie gedaan? en hoe heeft dat je 
loopbaan beïnvloed?
Naast mijn studie ben ik bestuurslid 
geweest bij Industria en ben ik actief 
geweest in verschillende commissies bij 
Industria en Fellenoord. Daarnaast heb 
ik in mijn master een exchange semester 
gevolgd aan de NUS in Singapore. 
Naast het feit is dat het leuk is om 
betrokken te zijn bij de verenigingen 
waar je het naar je zin hebt, leer je 
onder andere jezelf beter kennen en om 
uit je comfort zone te stappen. In mijn 
werk blijf ik ook op zoek naar nieuwe 
uitdagingen om mezelf te ontwikkelen. 
De buitenlandervaring gedurende mijn 
studie heeft er zeker aan bijgedragen dat 
ik voor werk de keuze heb gemaakt om 
voor langere tijd naar het buitenland te 
gaan. 

Zou je opnieuw kiezen voor de studie 
technische bedrijfskunde en waarom? 
Ik zou nog steeds kiezen voor de studie 
technische bedrijfskunde, omdat het mij 
een goede basis heeft meegegeven voor 

de start van mijn loopbaan. De brede 
opzet van de studie met de combinatie 
van kwalitatieve en kwantitatieve vakken 
draagt hier bijvoorbeeld aan bij.

Welk advies zou je huidige studenten 
mee willen geven?
Maak gebruik van de mogelijkheden 
en vrijheid die je hebt tijdens je 
studententijd. Misschien realiseer je het 
nu niet, maar het is een unieke periode 
waarin je naast je studie de mogelijkheid 
hebt om jezelf te ontwikkelen en te 
genieten van de leuke activiteiten die 
het studentenleven te bieden heeft.  

Als je een van de vragen zou mogen 
veranderen, welke zou dat zijn en 
waarom?
Ik zou de vraag: “Zou je opnieuw kiezen 
voor de studie technische bedrijfskunde 
en waarom?”, willen vervangen door de 
vraag: “Hoe was de tijd na je afstuderen 
en hoe kijk je terug op je tijd als student 
Technische Bedrijfskunde. Omdat ik 
benieuwd ben om te horen hoe iedereen 
terug kijkt op de studententijd en dit 
ervaren heeft.

?
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Anne Terlouw

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Mijn cariere is begonnen en loopt nog 
steeds bij Gordian Logistic Experts. Dit 
is een advies bureau gespecialiseerd 
in de MRO logistiek. Alle logistiek 
gerelateerd aan spare parts zal ik maar 
zeggen. Hier ben ik begonnen als 
Junior Consultant waarin ik met name 
assisteerde met analyses en projecten 
bij de klanten. Wat wel leuk is is dat het 
een relatief klein bedrijf is qua aantal 
werknemers. Hierdoor mag je al snel 
een aandeel hebben in verschillende 
bedrijfsaspecten  als sales, marketing, 
recruitment enzovoort. Inmiddels zit 
ik 5 jaar bij Gordian en zit ik als Expat 
in Zuid-Afrika. Dit omdat Gordian is 
uitgebreid naar Zuid-Afrika om daar 
een local for local business op te zetten. 
Om dit te doen met een consultancy 
bedrijf is uiteraard een injectie van 
kennis nodig. In dit geval via onder 
andere een Expat.

Hoe ben je gegroeid of verbeterd in het 
afgelopen jaar? Hoe heb je dat gedaan?
Mijn groei in het afgelopen jaar is vrij 
enorm geweest. Zoals gemeld ben ik als 
“standaard” consultant naar het Zuid 
Afrika verhuisd om daar min of meer 
een klein bedrijfje te runnen. Hierdoor 
werd ik niet alleen in het “diepe gegooid” 
als het gaat om een andere cultuur, 
maar ook met betrekking tot inhoud 
van mijn functie. Ineens werd mijn rol 
en functie veel breder. Zo moet ik de 
financien rapporteren, bemoei ik me 
nu met marketing en sales. Verder ben 
ik nouw betrokken bij het aannemen 
en opleiden van nieuwe (Afrikaanse) 
medewerkers. Met andere woorden het 
afgelopen jaar was een enorme les op 
al deze vlakken en heeft mij zeker laten 
groeien in mijn ervaring en skills.     

Welke activiteiten heb je nog naast 
je studie gedaan? En hoe heeft dat je 
loopbaan beïnvloed?
Naast mijn studie was ik met name actie 
bij Ichthus (een christelijke studenten 
vereniging). Hier heb ik in het bestuur 
gezeten en verschillende commissies 
gedaan. Daarnaast was ik ook redelijk 
vaak bij Nayade te vinden, maar dat 
voornamelijk om te zwemmen ik nam 
daar geen deel aan organisatorische 
activiteiten. Als ik terug kijk denk 
ik dat mijn ervaring bij Ichthus een 
belangrijke ervaring voor mij is geweest. 

Met name het aansturen en organiseren 
van mensen is wel even wat anders dan 
een theoretische opdracht vanuit de 
u-hokjes uit te voeren. Daarnaast was 
het gewoon een fijne omgeving om dit 
te “oefenen”. In het bedrijfsleven zijn 
de belangen en verantwoordelijkheden 
vaak toch wel wat anders.
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.

Zou je opnieuw kiezen voor de studie 
Technische Bedrijfskunde en waarom?
Zeker! Niet dat ik momenteel de hele 
inhoud van mijn studie gebruikt, maar 
ik merk wel dat de manier van denken/
analyseren/benaderen die ons/mij is 
aangeleerd erg nuttig. Verder spreekt de 
combinatie van het sociale (bijvoorbeeld 
Human performance management) in 
combinatie met de stevige wiskundige 
aspecten mij nog steeds erg aan.

Welk advies zou je huidge studenten 
willen geven?
Iets wat de laatste tijd steeds sterker naar 
voren lijkt te komen is de enorme druk 
die op de scripties van de afstuderende 
studenten lijkt te liggen. Zo hoor 
ik helaas regelmatig dat er iemand 
overspannen raakt of komt thuis te 
zitten met een burn out, ook in de eerste 
paar jaar na de studie. De exacte reden 
hierachter weet ik uiteraard niet, maar 
graag geef ik een tip die hier hopelijk bij 
helpt. Probeer goed te bepalen waar je 
inzet bijdrage levert. Zo is bijvoorbeeld 
veel van het werk niet relevant voor het 
eindproduct en hoeft daardoor dus ook 
niet de maximale kwaliteit te hebben. Ik 
denk dat wanneer je juist meer tijd in 
zaken als project management focust 
dat het product beter aansluit bij de 
eisen en wensen van de klant (bedrijf/
Tu) waardoor het resultaat vele mate 
beter is. Uiteraard zit ik niet op de 
stoel van de beoordelaar, maar ik ben 
van mening dat we onszelf hier soms 
een beetje te veel laten gaan in op die 
laptop en het doel en overzicht uit het 
oog verliezen.

Anne Terlouw

Leeftijd: 29

Jaar van afstuderen: 2014

Functie: Manager Projects Africa

Organisatie: Gordian Logistics Exerts SA

Marten
Kraaij

SCOPE 4, 2019
Contract Manager 

bij

Vrumona/HEINEKEN

Wordt volgende 
SCOPE bekend 

gemaakt
SCOPE 2, 2020

?

Als je een van de vragen zou mogen 
veranderen, welke zou dat zijn en 
waarom?
Ik zou de vraag: “Welke activiteiten 
heb je naast je studie gedaan?”, willen 
vervangen door de vraag: “Wat vind 
je het leukste aan je baan?”. Omdat ik 
denk dat het interessanter is wat de 
persoon nu doet dan x jaar geleden
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Alumnia Bestuursupdate

Activiteitenoverzicht

24

maa

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

Di 24 maart 2020

De Kazerne

17:30

Gratis

TBKx 
2020

En verder

Beste alumni,

2020 is alweer in volle gang en we 
hebben de eerste twee activiteiten er 
alweer op zitten, te
beginnen met de jaarlijkse ALV. Na zich 
een aantal jaren ingezet te hebben voor 
de
vereniging hebben Tim de Jonge en 
Kim Steffers afscheid genomen van het 
bestuur. Graag
wil ik ze nogmaals bedanken voor hun 
bijdrage! Tijdens de ALV hebben we 
Nadine van den
Boogaart mogen verwelkomen als 
nieuwe secretaris en had ze al enkele 
frisse ideeën om de
vereniging verder te laten groeien. 
Dat betekent dat we dit jaar met Loek, 
Nadine en
ondergetekende de vereniging zullen 
besturen. Echter met drie man in het 
bestuur is er
altijd ruimte voor extra bestuursleden of 
leden die hun steentje bij willen dragen. 
Dus wil je je ook graag inzetten voor de 
Alumni van Technische Bedrijfskunde, 
laat het ons weten via
alumnia@tue.nl.

Tevens hebben we in januari onze 
jaarlijkse borrel gehouden, welke we 
nog tegoed hadden
van 2019. Deze keer aan de oevers van 
De Dommel, in het Sint-Jans Bolwerk in 
Den Bosch.
Met lekker hapjes en drankjes werden 
de goede voornemens van 2020 met 
elkaar gedeeld
en werd er volop genetwerkt tussen 
alumni van verschillende generaties.

En dan staat op 24 maart TBKx weer 
op de agenda, met dit jaar als thema 
“Exporting The
Netherlands.” Een aantal sprekers 
zullen je deze avond vertellen welke rol 
de Nederlanders
spelen in de wereldeconomie, zowel 
in de geschiedenis als in de nabije 
toekomst. De avond
wordt ook dit jaar weer samen 
met studievereniging Industria 
georganiseerd en zal
afgesloten worden met een borrel.

Houd zoals altijd de website in de 
gaten voor updates over de laatste 
evenementen
(www.alumnia.nl). Hier kun je je ook 
inschrijven voor de verschillende 
activiteiten.
Hopelijk tot snel bij een van onze 
activiteiten.

Martijn van Aspert
Voorzitter Alumnia

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.
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Column

Aan de top?
Al vele decennia staat Nederland 
aan de top van de wereldorde. Of je 
nu kijkt naar inkomen per inwoner, 
alfabetiseringsgraad, sterftecijfer of 
levensverwachting, ons kleine landje 
overtreft op veel vlakken onze veel grotere 
broers en zussen. Met onze universiteit 
als kloppend hart van de Brainportregio, 
wordt met het onderzoek op onze 
campus dagelijks een bijdrage geleverd 
aan een welvarender Nederland. Door al 
die succesverhalen in je dagelijks leven, 
zou je bijna vergeten dat het nieToch 
ben je, als je de media raadpleegt, al snel 
geneigd te concluderen dat het niet zo 
goed gaat met Nederland. We houden 
er immers van om vooral datgene te 
bestempelen dat niet zoals gewenst 
loopt; of dit nu over de selectie van PSV, 
het Songfestival of het stikstofbeleid 
gaat. Uit onderzoek van de NOS 
blijkt zelfs dat veel Nederlanders 
terughoudend zijn het nieuws te volgen, 
omdat het een negatieve werking heeft 
op hun dagelijks humeur. 

Om ervoor te zorgen dat het 
nieuwsaanbod van de NOS zo goed 
mogelijk zou blijven aansluiten bij 
de wensen van haar publiek, nam de 
redactie zich begin 2017 voor elke week 
een positieve gebeurtenis uit te lichten. 
Dit bleek echter makkelijker gezegd 
dan gedaan. Want wat is precies goed 
nieuws? Het positieve voor de één, kan 
een stuk minder positief zijn voor de 
ander. Zo komt het wat ongenuanceerd 
over om in een week van bloedige 
aanslagen, te schrijven over de toename 
van de koolmees in onze achtertuinen. 
Laten we eens kijken naar het 
bedrijfsleven. 

Zoals niemand onopgemerkt zal zijn 
gebleven, is er de afgelopen jaren 

marktwaarde terugloopt. 
Topsporters zeggen wel eens dat het 
lastiger is om aan de top te blijven, 
dan om er te komen. Maar wie bepaalt 
eigenlijk wat positief is, of wanneer je 
succesvol bent? Met andere woorden; 
wanneer heb je de top bereikt? Zoals het 
voornemen bij de redactie van NOS of 
het onderzoek van Solal en Snellman 
laat zien, zijn deze vragen makkelijker 
gesteld dan beantwoord. In het geval 
van Industria, kunnen we deze vragen 
alleen met behulp van onze leden 
beantwoorden. Mocht je dus een geniaal 
idee hebben hoe we als studievereniging 
nóg verder aan de top kunnen komen, 
of er nog lange tijd kunne n blijven, 
horen we het graag van je!

steeds meer aandacht voor de positie 
van vrouwen in topfuncties. De 
algemene gedachte is dat een diverse 
leiding een positieve invloed heeft op 
winstgevendheid, probleemoplossend 
vermogen en reputatie. Eind december 
publiceerden Isabelle Solal en Kaisa 
Snellman van de invloedrijke Franse 
managementopleiding Insead enkele 
controversiële onderzoeksresultaten. Zo 
stellen ze dat als bedrijven een vrouw 
als CEO benoemen, de beurswaarde 
van een onderneming tot wel 6% kan 
dalen. Het duurt tot twee jaar voor dit 
effect is verdwenen. Een bedrijf dat 
een vrouw aanstelt, geeft volgens de 
onderzoekers het signaal af dat sociale 
doelen belangrijk zijn en maximale 
winst dus geen topprioriteit is. Dat 
maakt deze bedrijven minder populair 
onder aandeelhouders, waardoor hun Robert Geurten

Voorzitter Industria
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Topzorgen
De salarissen van topmannen 
(en vrouwen!) behoren tot een 
veelbesproken onderwerp. Vorig jaar 
publiceerde de Volkskrant een artikel 
waarin de loonkloof, het verschil in 
salaris van de topman in vergelijking 
tot de gemiddelde werknemer van 
dat bedrijf, werd uitgelicht. Ook voor 
de grote Nederlandse bedrijven is het 
niet uitzonderlijk dat de CEO ruim 
honderd keer zoveel verdient als de 
gemiddelde werknemer. Over de grote 
waarde van deze topmannen voor een 
bedrijf valt genoeg te zeggen maar of 
dit in verhouding staat tot de geleverde 
diensten valt te betwisten. Hier heeft 
iedereen zo een mening over paraat 
maar ik zal u niet lastigvallen met links 
of rechts georiënteerde praatjes.

In ieder geval kan er gesteld worden 
dat meedraaien aan de top van het 
bedrijfsleven onvoorstelbaar grote 
verantwoordelijkheden met zich 
meedraagt. In de nieuwe Nederlandse 

thriller serie ‘Ares’ gaat het over de 
verantwoordelijkheid en het leven met 
schuldgevoelens waar prominente 
vaderlandse figuren mee te maken 
zouden hebben om Nederland zo 
welvarend te maken. Ook in het 
bedrijfsleven zie je dat de topman naar 
voren wordt geschoven als gezicht van 
het bedrijf, in goede én in slechte tijden. 
Voor de wereld veranderde het beeld van 
Mark Zuckerberg (CEO van Facebook) 
van briljante technerd naar verwikkeld 
in privacyschandalen bij Facebook.

“It takes 20 years to build a reputation 
and five minutes to ruin it. If you think 
about that, you’ll do things differently.” 
– Warren Buffett, CEO of Berkshire 
Hathaway

De CEO ligt te allen tijde onder het 
vergrootglas van de maatschappij 
en dient goed te kunnen presteren 
onder deze druk. Het kopstuk van de 
organisatie moet beslissingen maken 

die impact hebben op het dagelijkse 
leven van haar werknemers en klanten. 
Tja, en deze vaardigheden, daar hangt 
een royaal prijskaartje aan.  

Bart Bogaard
Commissaris Onderwijs Industria

FO
TO

 K
in

ga
Ph

ot
og

ra
ph

y



39
SCOPEMAART 2020

FO
TO

 K
in

gD
ro

og
 P

ho
to

gr
ap

hy

Column

Cas van Elderen
Alumnus Technische Bedrijfskunde

FOTO Hilde Weerts

Zoals we als kinderen droomden om 

profvoetballer te worden, zo dromen we 

nu om aan de top te komen. En al zijn we 

allemaal geen profvoetballer geworden, we 

zijn er van overtuigd dat we deze keer wel 

onze droom gaan waarmaken.

Wat hebben we op de bodem toch een 

schitterend leven. Geniet er nog van, zou ik 

zeggen, voordat je aan de top staat.

Op de bodem

Oké beste lezer, je bent nu bijna door deze 

SCOPE heen en hebt een idee gekregen van 

hoe het er ‘aan de top’ aan toegaat. De top, 

het is toch de plek waar wij als ambitieuze 

TBK-studenten en alumni later hopen te 

belanden. Op een grote banner boven het 

paviljoen stond niet voor niets jarenlang 

een student met de quote: ‘Ik droom van 

een topfunctie bij een grote multinational’. 

(Hij ging door het leven als de Martin Luther 

King van het Paviljoen). 

Ikzelf bevind me niet aan de top. Nee, ik 

bevind me meer aan de andere kant van 

de hiërarchische piramide. Op de bodem. 

In het moeras der middelmatigheid. En 

al hebben we hier, op de bodem, niet alle 

privileges van de toppers, wij hebben weer 

andere dingen. 

Wat wij dan allemaal hebben? Tijd, 

bijvoorbeeld. We hebben tijd om een 

praatje te maken bij de koffieautomaat 

en tijd om te lunchen. Lekker een uurtje in 

de kantine zitten of een rondje wandelen 

buiten. Of, doe eens gek, allebei achter 

elkaar. We hebben immers tijd genoeg. We 

hebben ook tijd om op vrijdag lekker wat 

eerder naar huis te gaan, om even een visje 

op de markt te halen bijvoorbeeld. Zouden 

ze aan de top nog weten hoe zo’n bakje 

kibbeling van de markt smaakt?

We hebben ook een stuk minder 

verantwoordelijkheid op de bodem. En al 

hunkeren we allemaal naar meer, dit heeft 

toch ook wel zijn voordelen. We kunnen 

fouten maken en op onze bek gaan zonder 

al te grote gevolgen. Als we een probleem 

hebben, dan lost iemand anders het voor 

ons op. We zijn als een stel baby’s. Als wij 

onze broekjes volpoepen, dan mogen de 

mensen aan de top de boel verschonen. 

Ook is het gezellig op de bodem, terwijl het 

aan de top nogal eens eenzaam schijnt te 

zijn. We hebben veel directe collega’s en 

werken samen als een team. Er is weinig 

ellebogenwerk, want er aast niemand op 

jouw baan. Het enige politieke spelletje dat 

we hoeven te spelen, is een potje Risk op 

vrijdagavond.

Maar het mooiste van op de bodem zitten, 

dat is toch wel het feit dat we omhoog 

kunnen kijken. Naar de toekomst. We 

hebben nog een heel leven voor ons. 
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Creating meaningful technologies
that make the world work

Have you got what it takes to become a Prodriver?
prodrive-technologies.com/careers

Flexible

You decide when, 
where and how much 

you want to work

Responsibility

You don’t just go to work, 
you feel resposible 

for your project

Manufacturing

You like to think 
about manufacturability 

when designing

Initiative

You don’t sit and 
wait, you have a 

hands-on mentality

The Prodrive Technologies Mindset

Baseboard of an IP67 compliant Asset Management Gateway 

qualifi ed for harsh industrial environments. 


