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Voorwoord

Beste lezer,

Hoewel de greep van het coronavirus ons beetje bij beetje meer ruimte begint te geven, 
zitten nog steeds de meeste van ons thuis. Online colleges kijken, groepswerk via 
Teams en digitaal tentamens maken. Allemaal digitale ontwikkelingen die bij de meeste 
bedrijven en universiteiten in een ontzettende, dan wel noodzakelijke, stroomversnelling 
zijn gekomen door het coronavirus, COVID-19.

Ontzettend knap hoe de TU dit zo snel heeft weten op te takelen. Waar het in het begin 
nog onwennig was voor vele, begint het nu normaal te zijn. Misschien is dit dan ook wel 
het nieuwe normaal. Niet de 1,5 meter maatschappij, maar het niet meer onnodig naar 
het kantoor in Amsterdam voor een korte meeting en het groepswerken vanuit thuis. 
Een mooi, hopelijk blijvend, resultaat van crisis management door de universiteit. Deze 
editie van SCOPE zal dan ook in het thema staan van risico- en crisismanagement.

In dit nummer lezen we onder andere over de effecten van de coronacrisis bij het Van 
der Valk hotel & De Wervingsdagen. Ook vertelt Jan Fransoo ons hoe de vraaguitval door 
corona effect heeft op bedrijven en hoe zij hier eventueel mee om kunnen gaan.
Ook vertellen Finaps en Accenture wat voor rol risico- en crisismanagement speelt 
binnen hun bedrijf. We lezen over hoe de universiteit in sneltrein vaart naar digitaal 
toetsen is gegaan en over Jorg van Heesch die van plan was Alpe d’Huzes te fietsen. Al 
met al, weer een leuk en goedgevuld nummer.

Ik wens u veel leesplezier!

Het nieuwe normaal?
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Risico- & Crisismanagement

Tegenwoordig  zijn we steeds meer afhankelijk van het internet. Dit beperkt zich 

niet tot het gebruik van social media. We versturen dagelijks belangrijke e-mails, 

shoppen online en regelen zelfs onze bankzaken online. Hierdoor komen 

er steeds meer gevoelige gegevens online te staan. SCOPE sprak met Jelle 

Leermakers en Richard Chou, beiden werkzaam bij Finaps. Zij vertelden over 

hoe Finaps in hun dagelijkse bedrijfsvoering omgaat met het risico van een grote 

hoeveelheid gevoelige data.   
TEKST Jasper Ebus DESIGN Maurice Bressers

In onze samenleving wordt de rol 
van data steeds groter. Dit brengt 
aanzienlijke risico’s met zich mee. 
Stel je voor dat je klant bent bij de 
grote bank. Door een groot data lek 
binnen je internetbankieren omgeving, 
liggen je transacties en banksaldo’s 
zomaar op straat. Maar jij bent niet de 
enige, met jou zijn er nog duizenden 
gedupeerden. De gevolgen van een 
dergelijk data lek zouden enorm zijn. 
Dit is precies het risico wat Finaps zich 
vier jaar geleden nogmaals realiseerde 
. In 2016 werd namelijk het startschot 
gegeven voor haar nieuwe team: het 
Information Security Team. Waar het 
team als een duo begon en zich bezig 
hield met het opstellen van beleid 

kijken. In partnerschappen met haar 
klanten wordt veel samengewerkt met 
business engineers. Hierdoor krijgen de 
applicatie ontwikkelaars een goed beeld 
van het probleem. Samen zoeken ze 
naar de beste oplossing. “Deze vertaling 
van business naar applicatie is precies 
waar Finaps sterk in is”, aldus Jelle.

Zoals de naam Finaps doet vermoeden, 
bestaat een groot deel  van haar klanten 
uit bedrijven binnen de financiële sector. 
Hier blijft het echter niet bij. Inmiddels 
is Finaps bijvoorbeeld ook actief binnen 
de publieke sector   en gezondheidszorg. 
Veel van deze bedrijven werken met 
gevoelige data. Voor zowel Finaps als 
haar klanten is het enorm belangrijk dat 

omtrent gebruik van cd-roms en 
floppy’s, is het in korte tijd gegroeid 
tot een vijfkoppig team dat zich bezig 
houdt met het risico management 
omtrent informatiebeveiliging.

Over het bedrijf

Finaps is een jong software bedrijf, 
gevestigd in Amsterdam. Het begon 
klein, maar groeide al snel uit tot een 
goed lopend bedrijf  dat applicaties 
maakt voor klanten variërend van MKB 
tot multinationals. Met ongeveer 45 
applicatie ontwikkelaars in dienst, zou je 
verwachten dat Finaps zich puur focust 
op het bouwen van applicaties. Dit is 
echter niet helemaal het geval. Finaps 
onderscheidt zichzelf door breder te 

Informatiebeveiliging in 
softwareontwikkeling
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deze data niet bij de verkeerde mensen 
terecht komt. Foutief waarborgen van 
deze gevoelige data vormt een van de 
grootste risico’s van Finaps.

Information Security Team

Om het risico omtrent data waarborging 
onder controle te houden heeft Finaps 
in 2016 het Information Security 
Team opgezet. Dit team van engineers 
houdt zich, naast het ontwikkelen van 
software, ook een deel van de tijd bezig 
met informatiebeveiliging. Zo denken 
de mensen die de werkzaamheden 
binnen Finaps uitvoeren direct mee 
over het informatiebeveiligingsbeleid. 
Hierdoor ontdek je de kern van het 
risico en vergroot je de acceptatie.

Jelle en Richard zijn beiden 
grondleggers van dit team. In 2016 werd 
er door de EU een nieuwe wet rondom 
privacy aangenomen, de General Data 
Protection Regulation (GDPR). In het 

kort is deze wet bedoeld om burgers 
te beschermen op het gebied van 
privacy. De GDPR wetgeving maakt 
het mogelijk dat bedrijven de privacy 
van burgers kunnen waarborgen. 
Deze wetgeving in combinatie met de 
significante groei van het bedrijf waren 
de beweegredenen achter het opzetten 
van het Information Security Team.

Waar Jelle in de lead is, is de bescheiden 
Richard het brein achter de opstart 
van het team en het bijbehorende 
Information Security Management 
System. Hij heeft de basis gelegd 
voor een ISO 27001 certificering 
waarover Finaps nu beschikt . Dit 
was bleek een stabiele basis. Vorige 
maand stond namelijk de 3-jaarlijkse 
hercertificering van de organisatie 
op het programma, die wederom 
soepel doorlopen werd. De ISO 27001 
certificering toont aan dat bedrijven 
maatregelen hebben genomen of 

processen hanteren waarmee ze 
bewijzen dat ze de beveiliging van 
de informatie van hun klanten of 
stakeholders goed geregeld hebben. 
Vanuit de richtlijnen binnen deze 
certificering   stelde Jelle en Richard 
in 2016 een viertal beleidsregels op 
waarmee ze de veiligheid van gevoelige 
informatie konden waarborgen.

In vier jaar tijd zijn de beleidsregels 
gegroeid naar 20 stuks. Jelle vindt 
het enorm belangrijk dat deze regels 
actueel en toepasbaar blijven. Om deze 
redenen worden de regels continu 
verbeterd en verdwijnen er regels die 
niet meer toepasbaar zijn. Zo werd er 
initieel bijvoorbeeld beschreven dat 
medewerkers op moesten passen met 
floppy’s en cd’s. Tegenwoordig vind 
je nog weinig mensen die bekend 
zijn met floppy’s, laat staan dat ze 
nog gebruikt kunnen worden. Deze 
regel heeft nu plaats gemaakt voor een 

Richard Chou

Richard Chou begon in 2016 bij Finaps. Vanuit de hogeschool Utrecht was hij 

opzoek naar een stage als Business Engineer. Toen hij een aanbod van Finaps 

kreeg om een stage op het gebied van informatiebeveiliging te doen, wist hij 

nog niet goed wat hij kon verwachten. Hij was namelijk niet bekend in dit 

vakgebied en wist niet of dit bij hem paste. Richard besloot het risico te nemen 

en heeft hier tot op heden geen spijt van gehad. Integendeel! Na een kort 

uitstapje naar een ander bedrijf, besloot hij in november 2019 terug te keren 

naar Finaps. Hier is hij parttime werkzaam als Process Engineer. Ook Richard 

is onderdeel van het Information Security Team en houdt zich dus nog steeds 

bezig met informatiebeveiliging. Naast zijn werk bij Finaps zit Richard niet stil 

en is hij fulltime bezig aan de master Business Informatics aan de universiteit 

van Utrecht.
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generiek beleid rondom het delen van 
informatie, ook via digitale kanalen als 
mail of het delen van documenten. 

Bij haar klanten merkt Finaps dat er 
veel te verbeteren valt op het gebied 
van informatiebeveiliging. Er heerst 
een soort naïviteit, waarbij klanten 
geen idee hebben van het feit dat 
ze risico lopen of iets fout doen. 
Zo wordt er vaak zonder encryptie 
gevoelige data per mail verzonden of 
werken medewerkers met één enkel 
wachtwoord voor alle accounts. Dit 
risico speelde voor  Finaps ook bij 
haar eigen werknemers, waardoor ze 
nu een programma gebruiken waarin 
iedereen zijn of haar wachtwoorden 
kan opslaan, LastPass. Dit liet in het 
begin wat stof opwaaien, maar al snel 
realiseerde iedereen dat LastPass veel 
sneller en veiliger was. Nu is dit binnen 
het bedrijf de standaard geworden.

LastPass is een goed voorbeeld van 
Finaps’ visie achter het Information 
Security Team. Het doel van het team 
is niet alleen het communiceren en 
handhaven van de beleidsregels. Het 
bedrijf wil haar werknemers logisch 
laten nadenken, door ze de redenering 
achter de regels mee te geven. Een 
voorbeeld is dat er tot op heden nog geen 
‘verboden’ computerprogramma’s 
zijn. Wat je denkt nodig te hebben, 
mag gedownload worden. Op 
deze manier gaat het bedrijf in 
op de verantwoordelijkheid van 
haar werknemers, een tot nu toe 
gewaardeerde management aanpak.  

belangrijker. Verder is Finaps als bedrijf 
ook aan het groeien. Deze groei in 
omvang zorgt voor een toename in het 
risico omtrent informatiebeveiliging. 
Beide heren vertrouwen echter in 
het feit dat Finaps dit aan kan. Het 
bedrijf wordt steeds volwassener  op 
het gebied van informatiebeveiliging. 
Doordat Finaps continu bezig is met 
dit thema komt het in het DNA van de 
organisatie te zittenwerknemers zijn 
bewust bezig met het veilig omgaan 
met gevoelige data, waardoor het 
team enkel nog hoeft aan te sturen. 
Het succes van dit beleid wordt nog 
maar eens bevestigd in de huidige 
Corona crisis. Door het virus moeten 
veel medewerkers van Finaps thuis 
werken. Dit brengt vanzelfsprekend 
risico’s met zich mee. Ook hier heeft 
Finaps maatregelen voor getroffen en 
heeft ze haar systemen grotendeels 
naar de Cloud verplaatst. Ondanks 
deze veranderingen is de continuïteit 
van het bedrijf niet in gevaar gekomen.

Of informatie veiligheid in de toekomst 
nog steeds met een vijfkoppig team 
kan worden gerealiseerd blijft een 
vraag. Het lijkt enkel een kwestie 
van tijd voordat het team moet 
worden aangevuld. Maar om dan als 
Technische Bedrijfskundige aan de 
slag te gaan als software ontwikkelaar 
bij Finaps en in de voetsporen van Jelle 
te volgen? Dat lijkt wellicht een groot 
risico, maar, besluit Jelle: “bij ons een 
kopje koffie komen drinken, dat is 
zeker geen risico!”

Gevolgen

Voorkomen is beter dan genezen, 
maar in de realiteit is genezen niet te 
voorkomen. Dit merkt het team van 
Jelle ook. Ondanks dat de beleidsregels 
compleet zijn en opgevolgd worden 
door alle werknemers, blijft er altijd een 
risico bestaan dat het mis gaat met het 
waarborgen van de veiligheid van data. 

“Organisaties die zeggen dat er 
nog nooit iets mis is gegaan? Ik 
zou ze niet vertrouwen in ieder 

geval!”

En het gaat daadwerkelijk wel eens 
mis. “Organisaties die zeggen dat er 
nog nooit iets mis is gegaan? Ik zou ze 
niet vertrouwen in ieder geval!”, aldus 
Jelle. Zoals gezegd is data integriteit 
het grootste risico voor Finaps. Als er 
iets mis gaat op het gebied van data 
integriteit moet er meteen met de klant 
geschakeld worden om zo snel mogelijk 
de kwetsbaarheid weg te nemen. In het 
ergste geval moet Finaps de applicatie 
offline halen. Echter belemmert dit 
vaak de dagelijkse bedrijfsvoering van 
haar klanten waardoor het in de lucht 
brengen van een zogenoemde ‘fix’ vaak 
een beter alternatief is. Gelukkig is het 
bij Finaps nog nooit voorgekomen dat 
ze een applicatie offline moesten halen 
door bijvoorbeeld een data lek. 

Toekomst

Jelle en Richard zien het belang van 
informatiebeveiliging in de toekomst 
alleen maar groeien. Het onderwerp 
wordt maatschappelijk namelijk steeds 

Jelle Leermakers

Jelle Leermakers is een echte Brabander. In Eindhoven heeft hij de medische 

variant van de bachelor Technische Bedrijfskunde afgerond, waarna hij aan 

zijn master Operations Management and Logistics begon. Sinds vier jaar 

is Jelle werkzaam bij Finaps. Deze stap naar de Randstad in combinatie met 

het werken in de onbekende wereld van de software ontwikkeling, was voor 

hem een risico op zich. Maar zoals Jelle zelf zegt: “buiten je comfort zone 

stappen kan leuke dingen opleveren”. Inmiddels is hij namelijk doorgegroeid 

tot Senior Business Engineer. Vanuit deze functie coördineert hij een team dat 

gespecialiseerd is in het bouwen van Mendix applicaties en geeft hij leiding aan 

het Information Security Team  van Finaps. Hier houdt hij zich dagelijks bezig 

met risico management.
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Aan de top

“Dat was nog van voor het corona virus” zal een zin zijn die we over enkele 

jaren regelmatig zullen horen. Elke wereldwijde crisis laat zijn sporen na en 

brengt verandering teweeg. Bij organisatieadviesbureau Accenture wordt elke 

dag hard gewerkt aan de ondersteuning van bedrijven die zich in veranderende 

omstandigheden bevinden. Zo ook tijdens dit corona tijdperk. SCOPE sprak er 

over met Inge Lekkerkerker en Vincent van Dijk.  
TEKST Niek de Jong DESIGN Maurice Bressers

Gericht op de toekomst

Op 1 januari 2001 nam het bedrijf zijn 
huidige naam ‘Accenture’ aan. Wat 
weinig mensen weten, is dat deze naam 
gerelateerd is aan ‘Accent on the future’ 
(Accent op de toekomst). De betekenis 
van deze naam komt in deze tijd mooi 
naar voren. Het bedrijf, dat wereldwijd 
ongeveer 500.000 werknemers heeft, 
zet zich dagelijks in om zijn klanten 
voor te bereiden op de toekomst. Ook in 
deze onzekere, gecompliceerde tijd is er 
behoefte aan advies en ondersteuning. 
Juist nu is samenwerking van belang 
om door de crisis te navigeren en er 
veerkrachtig uit te komen. 

Advies in crisistijd

Elke crisis verschilt en zorgt voor 
andere problemen. Een soortgelijke 
crisis als deze heeft zich in de 
moderne wereld nog niet voorgedaan, 
wat een compleet nieuwe situatie 
en nieuwe uitdagingen met zich 
meebrengt. Een verschil met de meest 
recente crisis, de kredietcrisis van 
2008, is bijvoorbeeld de snelheid 
en schaal waarmee de gevolgen 
merkbaar worden voor de economie. 
Inge Lekkerkerker: “Tijdens de vorige 
economische crisis was er nog tijd 
om over een aanpak na te denken en 

deze te evalueren. Hoe kan ik omgaan 
met de kosten, kan ik een project 
stoppen? Daar was nu nauwelijks 
tijd voor.” Fysiek niet op klantlocatie 
mogen komen en dus niet in direct 
contact zijn met de klant, betekende 
voor Accenture dat zij op andere 
manieren en zelfs nog intensiever 
dan gebruikelijk klantcontact moesten 
gaan zoeken. Alleen op die manier 
was een versnelling om de juiste 
acties te ondernemen mogelijk. Ook 
op technologisch gebied zijn er veel 
veranderingen en versnellingen te 
zien. Accenture is een van de grootste 

Risico- & Crisismanagement

Navigeren in crisistijd
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Microsoft Teams gebruikers ter wereld. 
Sinds niet meer op kantoren gewerkt 
kan worden, is het aantal Microsoft 
Teams minuten toegenomen van 
16- naar 30 miljoen per dag. Inge 
Lekkerkerker: ”Accenture heeft als 
voordeel dat er al een cultuur bestond 
waarin digitale overleggen veelvuldig 
plaatsvinden. Dit maakte de transitie 
voor ons iets natuurlijker aangezien 
de hele infrastructuur en digitale 
manier van werken al aanwezig was. 
Maar alsnog is het gek om op een 
dagelijkse basis samen te werken met 
mensen die je soms nog nooit hebt 
ontmoet.“ Vincent van Dijk vertelt dat 
er desondanks genoeg leuke manieren 
zijn om een team virtueel te leren 
kennen en dat dat ook erg belangrijk is. 
“Het belangrijkste is dat je de stappen 
onderneemt die je normaal gesproken 
ook zou doen. Een goede introductie 
is daarbij essentieel. Wat we daarnaast 
doen, is gebruik maken van software 
voor digitaal ‘design thinking’, wat 
de digitale bijeenkomsten ook veel 
creatiever en dynamischer maakt.” 

“Doordat de situatie nu 
dusdanig anders is, vinden er 
gedragsveranderingen plaats 
die normaliter lang zouden 

duren.”

Om alle problemen en obstakels van 
deze crisis te overwinnen, is snelheid 
en innovatie van belang. Accenture 
brengt graag groepen werknemers van 

verschillende achtergronden bij elkaar 
om tot de beste oplossing voor een 
klant te komen. Wat wel verandert met 
deze crisis, is dat deze oplossingen er 
sneller moeten komen dan ooit. Het 
vraagt om aanpassingen in de manier 
van werken. Om dit te realiseren, werd 
de ‘Act Together Taskforce’ in het leven 
geroepen. 

Dragons Den

Sinds april 2020 is de serie Dragons 
Den terug op de Nederlandse televisie. 
In dit programma, wat varianten in 
30 landen heeft, krijgen beginnende 
ondernemers de mogelijkheid hun 
idee te pitchen tegenover een panel van 
ervaren zakenmensen. Een soortgelijk, 
maar gemoedelijker, initiatief is op dit 
moment van kracht binnen Accenture 
onder de naam ‘Act Together’. 
Accenture-medewerkers hebben 
allemaal ideeën hoe hun klanten, 
partners en de maatschappij te helpen. 
De ontwikkeling van die ideeën wordt 
in een week tot stand gebracht in vijf 
stappen. Ten eerste wordt een idee 
gepitcht tijdens het pitch festival aan 
een aantal experts uit de organisatie, 
die direct advies geven en waar nodig 
het idee aanscherpen. Daarna wordt 
een dag of drie gewerkt aan een 
haalbaarheidsanalyse. Vervolgens 
worden de resultaten gepresenteerd 
aan hetzelfde panel van experts tijdens 
een “go/no-go” sessie. Deze zullen het 
voorstel evalueren en aan een sponsor 
hoger in de organisatie koppelen die 

eindverantwoordelijkheid neemt voor 
de ontwikkeling. Tenslotte wordt er een 
multidisciplinair team samengesteld, 
die een op maat gemaakt plan voor 
de klant opstelt en werkt naar een 
“minimum viable product”. 
 

“Zolang je een laptop en een 
internetverbinding hebt, is het 
eigenlijk business as usual.”

Enkele projecten zijn al verder 
gevorderd. Zo ook een app waarin 
virtueel een nummer getrokken kan 
worden voor een bezoek aan een 
winkel. “Veel mensen staan nu ergens 
in de rij omdat het in de winkel te druk 
is. Als je meer winkels af wilt, kan dat 
een logistieke puzzel worden. Binnen 
een week werd een prototype van de 
app ontwikkeld om dit probleem aan 
te pakken. Op dit moment wordt in de 
markt gekeken voor welke partijen het 
geschikt is.” 

Synergie

Innovatie en snelheid zijn op dit 
moment erg belangrijk. Samenwerking 
speelt daar een grote rol in. Accenture 
heeft veel klanten waar het al lange tijd 
mee samenwerkt. Dit heeft als groot 
voordeel dat de bedrijfsprocessen 
bekend zijn en Accenture de 
bedrijfscultuur kent. Dit zorgt ervoor 
dat de teams van Accenture proactief in 
plaats van reactief kunnen handelen. 
Hierdoor kunnen oplossingen worden 
bedacht voor te verwachte problemen. 

Vincent van Dijk

Vincent van Dijk is vernoemd naar de bekende, Nederlandse schilder Vincent 

van Gogh. Hij gebruikt zijn creativiteit graag tijdens zijn werk en haalt daar 

ook veel energie uit. Ondertussen is hij drie jaar werkzaam bij Accenture en 

adviseert hij daar voornamelijk bedrijven op het gebied van personeelsbeleid, 

human recources en strategie. Bij Accenture is er ook de mogelijkheid tijd aan 

andere dingen te besteden. Zo heeft hij afgelopen jaar een vluchteling gecoacht 

en doet Vincent van Dijk ook pro bono werk voor stichtingen. Op de vraag wat 

hij als superpower zou willen, antwoordt hij dat hij graag wat meer invloed op 

de tijd wil hebben. ‘Tijd kan je maar een keer besteden. Daarom zou je soms 

wel eens de tijd stil willen zetten om na te denken over hoe je die het beste kan 

benutten.’



11
SCOPEJUNI 2020

“Dit vergroot de snelheid ontzettend, 
wat natuurlijk waardevol is voor onze 
klanten.” 

“Innovatie doe je met elkaar.”

Daarnaast is niet alleen samenwerking 
met de klanten belangrijk, maar ook 
tussen de werknemers van Accenture. 
“Omdat wij zo een groot bedrijf zijn, 
kan je overal ter wereld bij elkaar 
terecht. Op die manier kunnen er ideeën 
worden uitgewisseld, wat weer helpt bij 
de snelheid. Zo kan het bijvoorbeeld 
voorkomen dat een klant in Nederland 
op dit moment heel hard wordt geraakt, 
maar in China al veel eerder advies 
is ontwikkeld voor een soortgelijk 
probleem.” Niet alle adviezen kunnen 
overal ter wereld worden overgenomen. 
Zo zijn er bijvoorbeeld veel verschillen 
tussen wetgeving en mogelijkheden in 

Inge Lekkerkerker

Inge Lekkerkerker werkt al 15 jaar bij Accenture en is op dit moment 

verantwoordelijk voor de clientgroep in telecom, high tech en media. Ze is 

dagelijks bezig met wat de grootste uitdagingen van haar klanten zijn en 

hoe Accenture daarbij kan helpen met alle verschillende diensten om zo veel 

mogelijk waarde te creëren voor haar klanten. Ze maakt tevens deel uit van 

het Netherlands Leadership Team (NLT) en is sponsor van het Leadership 

Development Program van Accenture in Nederland. Innovatie binnen haar werk 

is ontzettend belangrijk. Daarom zou Inge Lekkerkerker als superpower mensen 

graag vindingrijk willen maken. ‘Op die manier zouden we veel innovatiever 

worden, en daarmee meer zelfvoorzienend.’

Nederland en China. “Maar daarvoor 
is het dan weer goed om te kijken 
naar adviezen uit Italië, dat eerder in 
lockdown ging dan Nederland.” 

Slot

Niemand heeft een glazen bol voor de 
toekomst. Maar bij Accenture hopen 
ze dat iedereen veerkrachtiger uit deze 
crisis komt, door samen te werken. Het 
advies van Inge Lekkerkerker en Vincent 
van Dijk: het is nooit verloren tijd! Focus 
niet te veel op onzekerheid. Elke crisis 
zal nieuwe inzichten brengen en geeft 
andere mogelijkheden. Gebruik deze 
tijd en kijk naar de toekomst!
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Je studie zit er (bijna) op! Het papiertje is binnen en eindelijk kun je jouw talent 

en ambitie inzetten bij een tof bedrijf. Toch weet je dat je nog veel moet leren 

en de nodige ervaring mist. Aanbiedingen genoeg, maar waar kun je het beste 

beginnen? Waar kun je het meeste leren? Wat voor soort werk past het beste bij 

jou? En het allerbelangrijkste: waar word jij echt gelukkig van? 
TEKST iTrainee DESIGN Maurice Bressers

Help! Hoe start je een carrière?

De zoektocht naar een geschikte baan is 
geen eenvoudige opgave. Dat ondervond 
ook Femke Straatman na haar master 
Human Technology Interaction (HTI). 
“Ik zocht na mijn studie naar een bedrijf 
met een innovatief en warm karakter. 
Ik wilde graag de praktische kennis van 
mijn bachelor Technische Bedrijfskunde 
combineren met het menselijke karakter 
van mijn master. Alleen wist ik niet welke 
bedrijven het beste bij mij pasten.” 

Hinken op twee gedachten

Femkes studiegenoot Tim Scheffer zat 
ook in een spagaat na zijn studie. Tim: 
“Data science en het werken met big 
data spraken mij erg aan. Die richting 
bleek echter lastig voor mij met een HTI-
master, want bij alle vacatures zochten 
ze iemand met een ICT-achtergrond. 
Ik kon wel een beetje programmeren, 

maar ik had niet het gevoel dat ik 
daarmee developer kon worden.”

Zee aan vrijheid

Het tweetal kwam tijdens hun 
zoektocht in contact met iTrainee. 
iTrainee geeft talentvolle mensen een 
kickstart van hun carrière met een 
traineeprogramma voor SAP, de meest 
gebruikte bedrijfssoftware ter wereld. 
Trainees volgen eerst drie maanden 
training in SAP-kennis en soft skills 
en daarna een traineeperiode van 15 
maanden bij een bedrijf. Vervolgens 
ligt er een topbaan bij een topbedrijf 
voor ze klaar, waar ze direct van waarde 
zijn.

Femke: “Het traineeship van iTrainee 
sprak me erg aan, omdat ze samen met 
mij gingen kijken welke richting en 

bedrijven goed bij mij pasten. Ik wilde 
heel veel en het traineeship gaf me 
richting en houvast. Binnen SAP is er 
echt een zee aan vrijheid, want ze zijn 
actief in iedere branche. Dus koos ik 
ervoor om me daarin te ontwikkelen.”

Traineeship schept een band

Voor Tim was het traineeship de 
uitgelezen mogelijkheid om zijn 
passie voor IT verder te ontwikkelen. 
“De eerste twee maanden verkenden 
we alle modules van SAP. Van 
logistiek tot finance en HRM. Het 
tempo van de opleiding lag hoog, 
maar de begeleiding was uitstekend. 
Daarna keek ik samen met iTrainee 
wat ik leuk vond en waarin ik me 
wilde specialiseren. Ik was zoekende, 
maar kreeg alle hulp om de juiste 
keuze te maken.”

Carrière
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Je ontwikkeling staat nooit stil

De keuze van Tim viel op ABAP, 
de programmeertaal van SAP. “Het 
bouwen en testen van nieuwe software 
ligt mij goed. In vier weken leerde ik de 
basis en na een paar gesprekken kon 
ik fulltime aan de slag bij Nationale 
Nederlanden. Dat was in het begin 
natuurlijk even wennen. Het voordeel 
was dat ik het systeem al kende en 
wist hoe de schermen in elkaar zaten. 
Daardoor kon ik direct al van waarde 
zijn voor mijn werkgever. Inmiddels 
werk ik ook met programma’s als 
Javascript, XML en JSON.”

Vind je passie

Femke vond haar perfecte match bij 
consultancybedrijf Plainwater. “Als SAP-
consultant ben ik bezig met wat klanten 
technisch nodig hebben, maar ook met 
de interactie tussen mensen. Dat bevalt 
erg goed. Daar ben ik iTrainee dankbaar 
voor. Ze gaven me structuur waardoor 
ik nu makkelijker door kan groeien. 
Ze hebben eigenlijk het fundament 
gelegd. Het traineeship was een mooie 
investering in mijn toekomst, die ik 
iedereen aan zou raden. Ze besteden 
aandacht aan wat jij belangrijk vindt. 
En weet je dat nog niet? Dan helpen 

ze je met het zoeken naar jouw passie 
en de beste match. En dat is in mijn 
ogen belangrijker dan salaris en andere 
randzaken.”

Wil jij net als Femke en Tim je carrière een 
kickstart geven? Doe de test op 
www.itrainee.nl/doe-de-test/ en ontdek 
of jij goed genoeg bent!

“Ze hebben eigenlijk het fundament 
gelegd. Het traineeship was een mooie 

investering in mijn toekomst, die ik 
iedereen aan zou raden.”
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Can I do iT?

iTrainee
For a bright SAP future

Kickstart je carrière met ons traineeship en specialiseer jezelf in SAP, 

de meest gebruikte software ter wereld. Een unieke springplank 

naar een topbaan. Doe de test en ontdek of jij het aankunt!

www.itrainee.nl

itrainee.nl/doe-de-test/

                 Yes,
you can!

iTrainee_A4_ADV_Scope_1.indd   1 06-05-20   14:48
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Faculteit

Door de coronacrisis is de wereld piepend en krakend tot stilstand gekomen, met 

grote gevolgen. Ook in de aanvoerketens, die tegenwoordig vaak wereldwijd zijn, 

is de invloed van het coronavirus goed te merken. SCOPE sprak met een expert, 

professor Jan Fransoo, over hoe de enorme vraaguitval deze ketens verstoort en 

hoe bedrijven hiermee om kunnen gaan. 
TEKST Sander Jong DESIGN Stefano Dimastrapasqua

De invloed van corona op wereldwijde 
aanvoerketens

China

Net als het coronavirus zelf, begonnen 
ook de effecten op de aanvoerketens 
in China. Chinese bedrijven konden 
plots niet meer produceren, waardoor 
nationaal en internationaal de aanvoer 
van nieuwe producten verstoord werd. 
Voor veel ketens worden in China 
componenten geproduceerd die 
nergens anders worden geproduceerd. 
Toch was het virus zelf niet de grootste 
oorzaak, aldus Fransoo. “In deze crisis 
heb je naast de medische effecten ook 
overheidsmaatregelen die op zichzelf 
een veel groter effect hebben op ketens 
dan het virus zelf. Dit zag je bijvoorbeeld 
toen arbeidsmigranten door 
overheidsmaatregelen na het Chinees 
Nieuwjaar niet terug konden reizen naar 

hun werkplek, waardoor problemen 
met productiecapaciteit ontstonden.” 
De effecten van deze maatregelen waren 
in Europa nog niet direct te merken, 
enerzijds omdat het virus hier nog niet 
was, maar ook omdat de levertijden voor 
een vertraging zorgen. Fransoo: “Vanaf 
midden maart tot nu (eind april, red.), 
zie je de gevolgen voor de toevoerlijnen, 
waar producten wel besteld maar niet 
geleverd zijn, doordat de levertijden wel 
tussen de zes en twaalf weken kunnen 
zijn. Dit betekent dat er nu nog steeds 
verstoringen in de aanvoer zijn.”

Tijdseffect

Vanwege de coronacrisis was er zowel in 
Europa als in China sprake van enorme 
vraaguitval. Dit had verschillende 

Eind april spraken wij midden in de 
crisis met Jan Fransoo om te praten over 
de snel veranderende situatie rondom 
het coronavirus. Door wereldwijde 
overheidsmaatregelen zitten veel 
landen in lockdown, waardoor de 
marktvraag grotendeels stil is komen 
te liggen. Deze vraaguitval heeft grote 
gevolgen voor bedrijven. Deze verkopen 
nauwelijks producten meer, wat weer 
invloed heeft op hun aanvoerketen. In 
deze aanvoerketen zitten alle partijen 
die nodig zijn om een product te 
verkopen, van de leverancier van 
grondstoffen tot aan de eindklant. Nu 
veel bedrijven lange, internationale 
aanvoerketens hebben opgebouwd 
heeft een crisis als deze een gigantische 
impact.
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effecten, vertelt Fransoo: “Het virus 
was eerder in Europa dan de goederen 
vanuit China. In Europa is de meeste 
retail daarop gesloten. Dit was in China 
ook zo, maar het verschil is dat Chinese 
producten daar veel sneller in de winkel 
liggen dan hier, waardoor er minder 
tijdseffect is.” Door ditzelfde tijdseffect 
ontstaat er ook een discrepantie tussen 
de vraag in Europa en de productie in 
China. “In februari is er in China door 
de lockdown nauwelijks geproduceerd, 
maar kwamen er nog wel orders binnen 
vanuit andere landen. Daarna is men 
in China in maart en april weer volop 
gaan produceren om die orders te 
kunnen leveren, maar doordat het virus 
de vraag hier en op veel andere plaatsen 
platgelegd hoeven veel van die orders 
niet meer geleverd te worden. Hierdoor 
is er in grote delen van ketens veel 
voorraad opgebouwd, waardoor het niet 
gezegd is dat fabrieken ook weer volop 
gaan draaien als de vraag aantrekt”, 
aldus Fransoo.

Bullwhip effect

Door de grote voorraadopbouw is er een 
grote kans op opslingereffecten wanneer 
de vraag weer aantrekt, het zogenaamde 
bullwhip effect. Fransoo: “We zien 
nu overal een enorme opbouw van 
voorraden, met olie als meest extreme 
voorbeeld. Als bedrijven dit soort 
voorraden hebben is het gevaar dat ze te 
laat gaan produceren als de vraag weer 
aantrekt, waardoor de huidige voorraden 
onvoldoende blijken te zijn.” Naast dit 
effect is er nog een belangrijk gevaar 
voor bedrijven, namelijk dat ze door de 
huidige voorraden verleid worden om 
actief voorraden te reduceren, aldus 

Fransoo. “We verwachten dat er een 
aantal slimme partijen met genoeg 
cash op hun voorraad blijven zitten, 
terwijl veel andere bedrijven al dan 
niet noodgedwongen hun voorraden 
actief gaan reduceren door bijvoorbeeld 
fabrieken te sluiten. Hier zouden ze op 
de lange termijn dan nog veel meer last 
van kunnen krijgen als ze hierdoor hun 
klanten niet meer kunnen beleveren 
bij aantrekkende vraag en deze klanten 
verliezen aan concurrenten.”

Voorbereidingen

Zeker bij een crisis met deze omvang 
is het lastig voorbereiden, toch zijn er 
twee belangrijke zaken die bedrijven 
nu op orde zouden moeten krijgen om 
de effecten te minimaliseren. Fransoo: 
“Men moet goed in de gaten houden 
wat de vraag in de eindmarkt is. Er is 
geen enkele reden om niet met klanten 
te kunnen overleggen of publieke data 
te gebruiken om beter zicht te krijgen 
op wat er in de eindmarkt gebeurt”. 
Een ander essentieel punt is informatie 
over voorraad in de keten tussen jou 
en de eindmarkt, aldus Fransoo. “De 
voorraad zal op een moment teruggaan 
naar normale niveaus, als je dan weet 
hoeveel voorraad er nog in de keten zit 
kun je daarop anticiperen. Dan kun je de 
extra voorraad zijn werk laten doen en 
berekenen hoeveel je moet produceren 
om weer ongeveer op een normaal 
voorraadniveau te komen”. Hoewel 
dit simpel klinkt is het moeilijk deze 
data boven water te krijgen. Partijen 
kunnen namelijk huiverig zijn deze 
data te delen, omdat voorraden ook een 
strategische waarde hebben. Toch ziet 
Fransoo wel mogelijkheden. “Als er een 

moment is voor het uitgebreider delen 
van deze data is het nu. Niemand weet 
waar hij aan toe is. Je zou bijvoorbeeld 
nu tijdelijke afspraken kunnen maken 
binnen een keten om voor enkele 
maanden deze data te laten verzamelen 
door een brancheorganisatie, die de 
data dan op anonieme basis kan delen. 
Zo krijgt iedere partij in de keten een 
beter beeld van hoeveel voorraad er nog 
grofweg in de keten zit en kun je er als 
keten beter uit komen.”

Herstel

Het grootste verschil met de financiële 
crisis van 2008 zit in de plaats en vorm 
van de schokken in de aanvoerketen, 
aldus Fransoo. “Destijds waren 
bedrijven wereldwijd en in de hele keten 
hun voorraden actief aan het verlagen 
om zo aan extra cash te komen. De 
consumentenvraag daalde echter slechts 
een paar procent, dus er ontstonden 
enorme opslingereffecten zonder snelle 
uitdemping doordat er enkel een grote 
voorraadschok was. Op dit moment is 
er veel meer vraaguitval dan destijds en 
dat zorgt voor een andere dynamiek dan 
toen”. Dit kan ervoor zorgen dat de vraag 
zich in de aanvoerketens sneller herstelt 
dan we misschien denken, mits er geen 
grote tweede virusgolf komt. Fransoo 
vertelt: “Puur vanuit de keten gezien 
zouden we aan het eind van de zomer 
al een groot herstel kunnen zien, omdat 
net als in 2009 de eerste herstelgolf de 
grootste is. Uiteindelijk blijven mensen 
namelijk wel grotendeels consumeren. 
Als de vraag met tien procent daalt is dat 
economisch gezien een ramp, maar het 
betekent dat logistiek gezien nog steeds 
negentig procent van de normale vraag 

Jan Fransoo studeerde van 1984 tot 1989 Technische Bedrijfskunde aan de TU/e, waar hij 

in 1993 promoveerde. Na enkele jaren onderzoek buiten de TU/e kwam hij in 1996 terug 

als universitair docent om in 2003 hoogleraar te worden binnen wat nu de OPAC groep 

is. Hierna is hij ook opleidingsdirecteur van Technische Bedrijfskunde en de master OML 

geweest. Vervolgens is hij door de rector in 2014 gevraagd als dean van de Graduate School, 

om de masters en promotietrajecten over de hele universiteit meer te stroomlijnen. In 

2018 is hij als hoogleraar begonnen op de Kuehne Logistics University in Hamburg, een 

kleine business school gericht op logistiek. Op 1 november 2020 zal hij beginnen in de 

business school van de Universiteit Tilburg, waar hij weer in een grotere onderzoeksgroep 

terechtkomt. 

Jan Fransoo
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geleverd moet worden”. Hij ziet nog 
wel teveel optimisme voor de komende 
paar maanden. “Omdat er nu zoveel 
voorraad in langere ketens is, zullen er 
daar voorlopig nog minder orders zijn, 
waardoor de productie daar niet snel zal 
opstarten”.

Veranderingen

Ondanks dat bedrijven flink getroffen 
zijn door de crisis verwacht Fransoo 
geen grote veranderingen in het ontwerp 
van ketens. Zo ook voor bedrijven die 
slechts één in plaats van meerdere 
leveranciers hadden, bijvoorbeeld in de 
farmaceutische industrie. “In die sector 
moet elke toeleverancier gecertificeerd 
worden, wat heel kostbaar is. Hoe 
meer toeleveranciers, hoe meer vaste 
kosten om de certificering op peil te 
houden en dat is simpelweg vaak te 
duur”. Hierin ziet Fransoo ook een 
overheid die een dubbelrol speelt, zo 
vertelt hij. “Je ziet de overheid klagen 
dat er teveel ‘single sourcing’ is in 
de medische industrie, maar het is 
diezelfde overheid die de regels voor 
certificering opstelt en constant voor 
lagere prijzen onderhandelt. Het is 

niet zo dat de bedrijven geen fouten 
maken maar het probleem komt van 
twee kanten hier”. Toch denkt Fransoo 
dat er wel een verandering zou kunnen 
optreden in de medische sector. “Het 
kan zijn dat men toch geschrokken 
is van deze situatie en de tekorten, 
waardoor overheden misschien toch 
bereid gaan zijn om meer geld te betalen 
voor bijvoorbeeld medicijnen. Dat leidt 
echter wel tot hogere kosten en het is 
de vraag of men bereid is die kosten te 
dragen”. Ook ziet Fransoo wel iets in 
het ontwikkelen van ideeën voor ad-hoc 
ketens. “We zijn een onderzoeksproject 
gestart hiervoor. Landen zouden 
kunnen investeren om bedrijven extra 
mogelijkheden te geven om in geval 
van nood snel productielijnen voor 
beschermingsmiddelen op te zetten. 
Hierbij kun je denken aan een soort 
draaiboek, om de chaos van deze crisis 
te voorkomen”. 

Lessen

Tot slot is het goed om te kijken naar 
de lessen die bedrijven kunnen trekken 
uit een crisis om een volgende keer 
beter voorbereid te zijn. Fransoo ziet 

de belangrijkste lessen in het spreiden 
van risico en vooral het aanhouden 
van extra reserves door bedrijven. “Het 
lastigste is de enorme omvang van 
deze crisis qua vraaguitval; daar kun 
je amper op voorbereid zijn. Er zijn 
echter veel bedrijven die de afgelopen 
jaren veel winst hebben teruggegeven 
aan aandeelhouders maar dat is niet 
verstandig geweest. Aangezien de 
kans op virusuitbraken als deze nu 
groter is dan eerst, bijvoorbeeld door 
klimaatverandering en veel reizen, 
zou een belangrijke les voor bedrijven 
moeten zijn om grotere reserves aan te 
houden in termen van cash, voorraden 
en leveranciers”.
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De afgelopen tijd hebben we allemaal achter onze laptop thuisgewerkt. Niet 

alleen bij bedrijven, maar ook bij onderwijsinstellingen verandert er hierdoor 

veel. Waar studenten normaal in collegezalen zaten, werkcolleges hadden, of 

nog even langs konden bij een docent voor een vraag, moet alles nu digitaal. Dit 

vergt veel van zowel de studenten, als van het personeel. Hoe dat is aangepakt 

op de TU/e bespreken we met Ludo van Meeuwen, manager Teacher Support & 

Quality Assurance bij Education and Student Affairs (ESA). 
TEKST Vita Broeken DESIGN Maurice Bressers

Het onderwijs gaat online
Maar door COVID-19 werd digitalisatie 
opeens essentieel. De  vrijheid om waar 
en wanneer te leren  veranderde naar 
verplicht thuis. 
 
De onderwijs vrije week

In de week van 16 maart kregen 
studenten een vervroegde onderwijsvrije 
week; tijd voor personeel en docenten 
om het onderwijs te digitaliseren. Door 
de vroege start van Van Meeuwen en 
zijn collega’s hebben de studenten 
hun tentamens digitaal kunnen doen 
in kwartiel drie. Daarnaast hebben 
docenten de tools aangereikt gekregen 
om dit te bewerkstelligen. Van 
Meeuwen vertelt over de verschillende 
uitkomsten die gevonden zijn. Zo zijn 
naast Microsoft Teams, ook Canvas 

Conferences, Proctorio en Panopto 
in gebruik genomen. Deze digitale 
middelen moeten onderwijs, waaronder 
toetsing, zo veel mogelijk door laten 
gaan. Er wordt rekening gehouden met 
de behoefte van docenten, studenten en 
onderzoekers om te bepalen wat nodig 
is.

Trots

Van Meeuwen is terecht trots. Studenten 
hebben laten zien dat ze ondanks 
alle veranderingen toch doorzetten. 
Docenten zijn met de nieuwe middelen 
onwijs creatief aan de slag gegaan. 
Ook voor hen is het natuurlijk niet 
makkelijk om op een nieuwe manier 
enthousiasme en kennis over te dragen. 
Het team van ESA en Information 

De digitalisering van het onderwijs is 
al een aantal jaar aan de gang. Waar 
het begon met hoe om te gaan met 
het gebruik van zoekfuncties, gaat dat 
steeds meer richting ‘blended learning’. 
Daarbij wordt een combinatie van 
online en offline educatie aangeboden. 
In het Strategy 2030 plan van de TU/e 
staat deze onderwijsdigitalisatie ook 
beschreven: 

“Maak vakken modulair en colleges 
online beschikbaar en ontwikkel 
coherente pakketten van online 
cursussen voor (toekomstige) studenten 
op de campus en levenslange studenten. 
Digitalisering is onmisbaar voor 
studenten om te leren waar en wanneer 
ze willen. “

Risico- & Crisismanagement
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and Management Services (IMS) is 
naast overdag, ook in de avonden en 
weekenden bezig geweest om o.a. 
tentamens in kwartiel drie te kunnen 
afnemen en onderwijs in kwartiel vier 
weer zo goed mogelijk neer te kunnen 
zetten. Ontwikkelingsprojecten die 
normaal twee jaar duren, zijn nu in vier 
weken uitgevoerd. Hiervoor hebben 
ze niet alleen complimenten gekregen 
van het college van bestuur, maar ook 
bierpakketen ontvangen van dankbare 
studenten.

Keihard werken

Maar waar Van Meeuwen toch het 
meest trots op lijkt te zijn, is hoe alles 
is opgepakt. Alles is gedaan volgens de 
officiële procedures, er is geen crisisteam 
aan het werk gezet die opeens alle 
besluiten maakte. De TU/e organisatie 
is inderdaad in een snelkookpan terecht 
gekomen, met elke dag afspraken, 
maar de standaardprocedures 

en verantwoordelijkheden zijn 
gevolgd en genomen. Het geheim: 
“Crisisbeheersing door gewoon keihard 
te werken en de goede mensen te 
hebben.” Hij vertelt vol enthousiasme 
over de goede samenwerking tussen 
ESA, IMS en het Communications 
Expertise Center.

Naar de toekomst

Het lijkt niet in de lijn der verwachting 
te liggen weer terug te gaan naar de 
“oude” situatie, zeker niet binnenkort. 
Van Meeuwen grapt dat wanneer de 
tentamens offline afgenomen moeten 
gaan worden er een dak op het PSV-
stadion gelegd moet worden. Ook de 
huidige online vorm van onderwijs 
ondervindt kinderziektes: studenten 
missen interactie en sommige functies 
werken (nog) niet zoals gewenst. De 
volgende ontwikkelingsstap is hoe 
al deze nieuwe tools gebruikt en 
gecombineerd kunnen worden voor 

kwalitatief en interessant onderwijs. 
Digitalisatie is nog geen optimalisatie, 
er moet nog een “Fingerspitzengefühl” 
ontwikkeld worden. Wel is er vertrouwen 
dat deze situatie zal gaan leiden tot 
kwalitatief goed en toekomstbestendig 
onderwijs. 

Ludo van Meeuwen is oud Human Technology-Interaction student aan de TU Eindhoven, 

waarvan hij in 2008 afstudeerde op het gebruik van digitale technieken voor educatie. Na 

zijn afstudeerproject is Ludo van Meeuwen bij de Open Universiteit aan de slag gegaan 

met onderzoek naar expertise-ontwikkeling aan de hand van eye-tracking binnen de 

opleiding luchtverkeersleider. Daarna heeft hij gewerkt aan toetsing, en ook de digitale 

variant daarvan. Toen hij weer terug kwam op de TU/e, is hij  bij ESA de eerste stappen 

gaan maken richting digitaal toetsen. Nu werkt hij daar als manager aan onder andere de 

digitalisering van het onderwijs. 

Ludo van Meeuwen



20
SCOPE JUNI 2020

Spotlight 
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Jorg van Heesch
Na de bachelor Technische Bedrijfskunde is Jorg 

begonnen met de MSE-master. Momenteel is 

Jorg druk bezig met afstuderen. Maar Jorg had op 

zijn oorspronkelijk planning nog een mooi groot 

evenement staan. Helaas zal dit verzet worden 

door de coronacrisis. Desalniettemin zal Jorg 

aankomend jaar Alpe d’HuZes fietsen. 

Industria

Jorg is altijd actief lid geweest bij Industria. 

In de bachelor fase heeft hij namelijk de 

Company Tour commissie en de TBKx commissie 

gedaan. Gedurende zijn master heeft Jorg de 

IRP Hoofdcommissie gedaan. Samen met 4 

andere studenten heeft hij een reis naar Dubai, 

Shanghai en Zuid-Korea georganiseerd.  Buiten 

commissiewerk om was Jorg ook regelematig te 

vinden in onze eigen borrelruimte: The Villa.

Alpe d’Huzes

Alpe d’HuZes es is een sport evenement met als 

doel om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor 

onderzoek naar kanker en naar verbetering van de 

kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jorg 

zou samen met zo’n 5000 andere wielrenners of 

hardlopers, onder het motto ‘opgeven is geen 

optie’, zo vaak mogelijk proberen de Alpe d’Huez 

te trotseren. Oorspronkelijk stond de editie van 

2020 gepland op 4 juni. Echter zal door de huidige 

coronacrisis het evenement inclusief alle huidige 

donaties overgeheveld worden naar 2021.

Jorg had voor zichzelf het doel gesteld om 

€5000 op te halen voor het goede doel. Jorg 

heeft dit geld op verschillende manier binnen 

weten te halen. Zo heeft hij een oliebollen 

actie georganiseerd, een loterij voor het WK 

darts georganiseerd en zelfgemaakte loempia’s 

verkocht. Maar een van de grootste donaties 

heeft Jorg binnengehaald tijdens een bekend 

Industria evenement, namelijk de Veilingborrel. 

Elk jaar steunt de Veilingborrel een goed doel. Dit 

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

jaar besloot The Villa alle opbrengsten aan Jorg 

te sponseren. Waar er op het begin van de avond 

twee meters van €500 klaar hingen bleek dit bij 

langen na niet genoeg te zijn. Tijdens deze avond 

schoten de prijzen van alle geveilde items ineens 

enorm omhoog. Zo werd er een fotolijstje in The 

Villa voor €150 verkocht, werd er €90 euro betaald 

voor een rondje fiets met Jorg zelfs en besloten 

twee internationale studenten zelfs €45 euro te 

doneren als gift. Na een knotsgekke veiling stond 

het eindresultaat uiteindelijk op €1800,- een 

ongekend record voor de veilingborrel en een heel 

mooi bedrag voor Jorg.

En nu?

Op de vraag over hoe het nu verder gaat lopen 

antwoord Jorg heel nuchter. Hij beseft zichzelf 

namelijk heel goed dat dit buiten iedereens 

macht om is. Hij is van plan er volgend jaar 

gewoon iets moois van te maken. Voor nu 

heeft Jorg alleen maar meer tijd gekregen 

om kilometers op de fiets te maken met zijn 

fietsclub: OEFC, Ons Eigen Fiets Clubke. En 

fietsen doet Jorg zeker. Hij heeft inmiddels bijna 

10000 kilometer op Strava aangetikt. Maar 

Jorg benadrukt wel dat het veel fietsen voor de 

gezelligheid is. Zo wordt er meer bier en koffie 

gedronken dan dat er gefietst wordt. 

Mocht je meer over Jorg willen lezen of willen 

doneren kan dat via:

h t t p s : // w w w. o p g e v e n i s g e e n o p t i e . n l /

fundraisers/JorgHeesch/alpe-dhuzes-2020

“

”
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Risico- & Crisismanagement

Samen met je ouders een schnitzel eten terwijl op de parkeerplaats de 

elektrische auto oplaadt, een workshop volgen tijdens het Industria congres 

in 2017 of met de hele familie een gezellige zondagsbrunch. Grote kans dat 

je wel eens bij een vestiging van Van der Valk bent geweest. Als marktleider 

in het Nederlandse horecalandschap staan door het hele land bijna tachtig 

hotels en restaurants met de bekende toekan op het dak. SCOPE sprak met Jill 

Peijnenburg, Food en Beverage Manager bij Van der Valk Hotel Eindhoven, 

over de huidige uitdagen en toekomstige mogelijkheden die het coronavirus het 

bedrijf biedt.   
TEKST Robert Geurten DESIGN Stefano Dimastrapasqua

De Eindhovense hotellerie: 

van kloppend hart naar stilstand 

Waar Van der Valk de tijd van de kers 
op de appelmoes ver achter zich heeft 
gelaten, staat de parkeerplaats van 
Hotel Eindhoven op een doordeweekse 
ochtend meestal goed gevuld met 
een breed scala aan leaseauto’s. Dat 
het momenteel echter erg rustig is in 
het hotel, valt bij aankomst meteen 
op. Uiteraard heeft dit alles te maken 
met de maatregelen die de overheid 
heeft genomen om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. De 
afgelopen jaren groeide de Eindhovense 
hotelmarkt gestaag door, naar meer 

de vergaderruimtes bij de hotelreceptie. 
De directie heeft ervoor gekozen 
deze ‘offices’ te blijven verhuren, om 
thuiswerkers de mogelijkheid te bieden 
hun werkplek tijdelijk in het hotel in te 
richten. Nadat we voorzien zijn van een 
kop koffie, vertelt Jill over de historische 
sluiting van het familiebedrijf.  

Sluiting van de horeca: 

een onwerkelijke situatie 

Op zondagmiddag 15 maart kwam de 
overheid met het bericht dat cafés en 
restaurants diezelfde avond hun deuren 
moesten sluiten in de strijd tegen 
het coronavirus. Ondanks dat deze 

dan een miljoen hotelovernachtingen 
vorig jaar. Een verdubbeling in 10 
jaar tijd, waar ook Hotel Eindhoven 
van meeprofiteerde. Tot de uitbraak 
van het coronavirus stond niets een 
verdere groei in de weg, maar in een 
paar weken tijd is de markt compleet 
ingestort. Weliswaar hoeven hotels 
volgens de noodverordening van de 
veiligheidsregio niet te sluiten, maar 
een groot deel van de hotels is toch 
dicht bij een gebrek aan klandizie. 
Via het à-la-carte restaurant, normaal 
gesproken erg populair bij zakelijke 
gasten voor een koffie- of lunchafspraak 
, en het buffetrestaurant lopen we naar 

SCOPE gaat langs bij…Van der Valk 
Hotel Eindhoven 
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beslissing niet geheel onverwachts kwam 
en het de dagen ervoor al erg rustig was 
in het hotel, moest op dat moment erg 
snel geschakeld worden. Jill vertelt: ‘op 
20 maart hebben we onze laatste nacht 
gedraaid, en op zaterdagochtend 21 
maart zijn de laatste gasten uitgecheckt. 
Dat besluit is genomen in het belang 
van de veiligheid van het personeel 
en de gasten. Bovendien was de vraag 
naar hotelkamers nihil. De kosten 
om het hotel dan voor een minimale 
bezetting toch open te houden wegen 
dan niet op tegen de inkomsten’. 
Volgens Jill waren de eerste dagen na 
de sluiting redelijk chaotisch voor het 
management, aangezien er in korte 
tijd en met soms weinig informatie 
veel besluiten moesten worden 
genomen. Zo was het in de eerste 
plaats belangrijk om gasten met een 
openstaande reservering en personeel 
zo goed mogelijk te informeren. Jill: ‘we 
vonden het belangrijk ons vanuit het 
management zo toegankelijk mogelijk 
op te stellen. Tijdens de eerste week 
na sluiting hebben we bijvoorbeeld 
drie informatiebijeenkomsten 
georganiseerd voor onze medewerkers. 
Hier was iemand van de directie 
aanwezig om toelichting te geven op de 
gevolgen van de sluiting, maar ook om 
vragen te beantwoorden. We hebben 
elke bijeenkomst anders ingestoken, 
aangezien de informatie zich in rap 
tempo opvolgde. Vanzelfsprekend 
kregen we vragen van medewerkers 
over het doorbetalen van hun salaris en 
hun baanzekerheid. Gelukkig kunnen 
we als solide familiebedrijf een stootje 
opvangen, en kunnen we ons personeel 
op basis van het aantal contracturen 
voorlopig blijven doorbetalen. 
Daartegenover staat wel dat we juist nu 

loyaliteit en flexibiliteit verwachten van 
ons personeel.’ Zo worden medewerkers 
nu op diverse afdelingen in het bedrijf 
ingezet, wat kan betekenen dat waar 
een kok voorheen een omelet bakte, 
hij nu planten onderhoudt. Jill: ‘zoals 
het een familiebedrijf betaamt zorgen 
we goed voor ons personeel, al heeft 
dat ertoe geleid dat we op sommige 
vlakken concessies hebben moeten 
doen. We hebben kritisch gekeken naar 
contracten met externe partijen, omdat 
we voorrang geven aan onze eigen 
medewerkers.’

De route naar het nieuwe normaal

Om werkgevers die te maken 
hebben met omzetverlies financieel 
tegemoet te komen, heeft de overheid 
de Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) in het leven 
geroepen. Hierdoor worden bedrijven 
in staat gesteld hun vaste en flexibele 
krachten door te blijven betalen, ook 

als er onvoldoende werk voorhanden 
is. De holding waar Hotel Eindhoven 
deel van uitmaakt, Luiten-Van der 
Valk, beslaat zo’n tweeduizend kamers 
verspreid over zestien hotels en heeft 
ook een NOW aanvraag ingediend. 
Nu het toerisme en de zakelijke markt 
grotendeels zijn stilgevallen, dragen 
hoteliers bovendien een belangrijk 
steentje bij door te functioneren 
als noodhospitaal, verloskamer of 
slaapplek voor medisch personeel. Zo 
zijn de hotels in Stein-Urmond en 
Roermond ingericht als coronacentrum 
om onderdak te bieden aan patiënten 
die niet thuis konden verblijven, maar 
voor wie een ziekenhuisopname niet 
noodzakelijk was.  

De afgelopen weken heeft het 
management van Hotel Eindhoven veel 
nagedacht over het op de juiste manier 
draaiende houden van het bedrijf, en 
voorbereiden op de toekomst. Jill legt 

Over Van der Valk

Met wereldwijd bijna honderd hotels en vrijwel overal een familielid aan het roer, is Van der Valk wereldwijd een uniek familiebedrijf. Kort 

voor de Tweede Wereldoorlog bouwde Martinus van der Valk café ‘De Gouden Leeuw’ in Voorschoten om tot een hotel-restaurant. Het bleek 

een succesvolle beslissing, en dat bracht Martinus op het idee om elk van zijn kinderen een eigen hotel te laten runnen. Inmiddels beschikt 

Van der Valk In Nederland over bijna tachtig hotels en restaurants, waar ongeveer 10.000 personeelsleden werken. Per jaar bezoeken meer 

dan 15 miljoen gasten de hotels en restaurants, die zich ook in België, Frankrijk, Duitsland en op de Nederlandse Antillen bevinden. In 2018 

draaide het concern een omzet van ruim 700 miljoen euro, waardoor het na McDonalds het grootste horecabedrijf in Nederland is. De Van 

der Valk-groep bestaat uit negen juridisch afhankelijke en zelfstandige takken. De samenwerking binnen deze holdings is bijvoorbeeld 

noodzakelijk met het oog op nieuwe investeringen; nieuwbouw van een Van der Valk hotel kost al gauw zo’n 20 tot 25 miljoen euro. Sinds 

2000 is het bedrijf een franchiseorganisatie, met als bijzonder beding dat elke franchisehouder een afstammeling moet zijn van Martien 

van der Valk. 
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uit: ‘Enkele familieleden hebben zitting 
in diverse coronacommissies, die zich 
bijvoorbeeld richten op het uitwerken 
van take-away concepten (Valk Thuis) 
en het benaderen van de leisuremarkt. 
Niet alleen tussen de familieleden 
wordt er veelvuldig gespard, ook met 
andere Eindhovense hoteliers en de 
gemeente is er veel contact.’ 

Op 6 april is gestart met een afhaal- 
en bezorgservice, waarbij online kan 
worden besteld. Jill: ‘vooraf hebben we 
gekeken naar diverse platformen om 
dit aan te kunnen bieden. Aangezien 
hierbij vaak een aanzienlijke commissie 
wordt gevraagd, zijn we uiteindelijk 
uitgekomen bij Sitedish. Dit platform 
wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door 
Hotel Sassenheim; weer een voorbeeld 
van samenwerking binnen de Luiten-
Van der Valk staak.’ Bovendien 
verhuurt het hotel vanaf Koningsdag 
op beperkte schaal weer kamers en 
is de hotelbar geopend om ontbijt en 
diner te serveren aan hotelgasten. Om 

personeelsleden zullen anders moeten 
werken dan ze vooraf gewend waren. 
Zo legt Jill uit dat er trainingen worden 
voorbereid om de bediening klaar te 
stomen voor het houden van afstand 
tot gasten, maar tegelijk een hoog 
niveau van gastvrijheid neer te zetten. 
Ook het gebruik van handschoentjes 
en mondkapjes, wat in het buitenland 
soms een begin vormt om het openbare 
leven weer op te starten, kan hier 
onderdeel van zijn. Jill: ‘De Luiten-Van 
der Valk holding heeft ook vestigingen 
in België, Duitsland en Frankrijk. Door 
over de grens heen te kijken kunnen 
we van elkaar blijven leren.’ 

Investeren in de toekomst 

De afgelopen jaren is er veel geschreven 
over het personeelstekort in de 
horeca. In december 2019 meldde 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) nog dat er landelijk 23.000 
vacatures openstaan in de sector en 
het aantal horecabedrijven met een 
personeelstekort was gestegen naar een 
recordhoogte van 35 procent. Jill erkent 
dat ook Hotel Eindhoven geregeld 
moeite had voldoende personeel aan te 
trekken, met name voor de operationele 
vacatures op de afdelingen Food en 
Beverage en Housekeeping. Begin 
2019 vormde dit de aanleiding voor een 
nieuwe organisatiestructuur, waarbij 
er een duidelijk onderscheid ontstond 
tussen het strategisch management 
(de backbone) en operationeel 
management (het kernteam). Jill: ‘we 
zien dat het operationeel management 
nu een belangrijke rol speelt in het 
aansturen van onze medewerkers en 
het coördineren van de implementatie 
van de coronamaatregelen, waardoor 
de backbone meer tijd heeft gekregen 

het hotel zo goed mogelijk in te richten 
op de anderhalve meter-samenleving, 
zijn al diverse maatregelen getroffen. 
Jill: ‘we hebben een vernieuwde 
tafelschikking gemaakt voor onze 
restaurants en het terras, waardoor 
er een ruimere indeling is ontstaan. 
Ook gaan we op verschillende plekken 
elektronische desinfectiezuilen 
plaatsen, en zijn we voornemens 
een extra eetzaal in te richten in een 
van onze conferentiezalen, zodat 
als het aantal gasten weer toeneemt 
we voldoende afstand kunnen 
garanderen. Bovendien hebben we een 
gespecialiseerd bedrijf gevraagd een 
analyse te maken van de looproutes 
binnen ons hotel. Hierin staat 
uitgewerkt hoe we de openbare ruimtes 
zo veilig mogelijk kunnen inrichten. 
Van het inchecken tot een bezoek aan 
de hotelbar: met vloermarkeringen 
wordt aangegeven hoe gasten afstand 
tot elkaar kunnen houden.’ Maar niet 
alleen voor gasten zal het bezoek aan 
Hotel Eindhoven anders zijn; ook 

Jill Peijnenburg

Jill Peijnenburg (29) werkt sinds oktober 2013 bij Hotel Eindhoven. Na de functies van 

Shiftleader en Junior Food en Beverage Manager te hebben vervuld, maakt ze sinds 2017 

als Food en Beverage Manager deel uit van het managementteam. Jill rondt momenteel de 

hbo-opleiding Management, Economie en Recht op Fontys Hogescholen in Eindhoven af, 

en schrijft haar scriptie over de aankomende uitbreidingsplannen van het hotel (zie ‘Over 

Hotel Eindhoven’). 
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voor het ontwikkelen van een flexibele 
en intelligente organisatie. En waar het 
hotel de afgelopen maanden geregeld 
uitzendkrachten inhuurde, zullen we 
de komende periode bouwen op ons 
eigen personeelsbestand. Daarnaast 
werkte het hotel voorheen nauw samen 
met enkele lokale mbo-opleidingen, 
zodat leerlingen stage konden lopen 
in de keuken, bediening en achter de 
receptie. Jill: ‘momenteel kunnen we 
helaas onvoldoende zekerheid bieden 
aan stagiairs, waardoor we hebben 
moeten besluiten dit kalenderjaar 
geen stageplekken meer aan te bieden. 
Gelukkig kunnen we interne stagiairs 
grotendeels behouden, waarbij ze vaak 
een vervangende opdracht vanuit hun 
opleiding meekrijgen.’ 

Veel horecaondernemers hebben de 
afgelopen weken gebruikt om hun zaak 
op te knappen of zelfs een complete 
metamorfose te geven. Jill: ‘waar we aan 
het begin van de sluiting probeerden 
zo goed mogelijk te besparen op onze 
uitgaven, zijn we ervan overtuigd dat 
we juist nu kunnen investeren in de 
toekomst. Zo is er nieuw meubilair 
geplaatst in onze restaurants, vindt er 
schilderwerk plaats bij de congreszalen 
en wordt het parkeerterrein opnieuw 
belijnd. Dat zijn allemaal voorbeelden 
van projecten die al eerder op ons 
verlanglijstje stonden om mee te 
starten, maar waar we door drukte 

of de overlast voor gasten niet aan 
toe kwamen. Voorheen werden onze 
kamers vooral geboekt door de zakelijke 
gast. Aangezien de verwachting is dat 
vakantie in eigen land de komende 
maanden in populariteit zal toenemen, 
proberen we juist nu het hotel 
aantrekkelijker te maken voor leisure 
gasten. Op ons buitenterrein staat 
bijvoorbeeld een foodtruck, waarmee we 
frozen yogurt verkopen aan wandelaars, 
fietsers en gasten die hun elektrische 
auto opladen. Daarnaast zijn we bezig 
fietsrouters door de Genneper Parken uit 
te stippelen en een kinderspeeltuintje in 
te richten. Hierdoor hopen we het hotel 
nog beter klaar te maken als uitvalsbasis 
voor een vakantie in de regio, en minder 
afhankelijk te zijn van de zakelijke 
markt.’ Uiteindelijk verwacht Jill dat 

de bedrijven die voorheen vaste klant 
waren bij Hotel Eindhoven behoefte 
blijven houden aan fysiek vergaderen. 
Dat neemt echter niet weg dat 
videoconferenties steeds populairder 
zullen worden, en het hotel haar 
congreszalen klaarmaakt om op afstand 
een presentatie te kunnen volgen.  

Het is duidelijk: het coronavirus stelt 
het management van Hotel Eindhoven 
voor complexe uitdagingen. Toch lijkt 
Van der Valk ook in deze onzekere tijden 
een positieve uitzondering binnen de 
hotellerie, door te blijven innoveren en 
te bouwen waar anderen stilstaan. Een 
mooi uitgangspunt, waar hopelijk veel 
bedrijven zich bij aansluiten.

Over Hotel Eindhoven 

In het zuiden van Eindhoven, aan de rand van de A2, opende Hotel Eindhoen in 1974 

haar deuren. Na een ingrijpende verbouwing werd in 2013 de laatste hand gelegd aan 

het huidige ontwerp van het hotel. Met 250 medewerkers, 263 kamers, een casino, drie 

restaurants, een sportcentrum en een congrescentrum inclusief 27 multifunctionele zalen 

is het hotel uitgegroeid tot één van de grootste viersterrenhotels van Zuid-Nederland. 

In 2023 wil het hotel een tweede toren opleveren, inclusief honderd extra kamers, een 

nieuw sportcentrum en een skybar. Het hotel staat onder leiding van Rick Polman, vierde 

generatie van de familie. 
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Een NGO (non-gouvernementele 
organisatie) met locaties verspreid 
over heel Europa is gewend constant 
een afweging te moeten maken of het 
noodzakelijk is dat een vergadering 
fysiek of online plaats zal moeten vinden. 
Hierbij wordt gewoonlijk de afweging 
van kosten tegenover het beoogde profijt 
gemaakt. In dit artikel wordt bekeken in 
hoeverre deze situatie voor- en nadelen 
heeft in een tijd, waarin het lastiger is 
om te reizen door effecten van buitenaf.

ESTIEM als Europese NGO

NGO’s bestaan er in veel verschillende 
vormen. In dit artikel wordt gekeken 

naar ESTIEM (European Students 
of Industrial Engineering and 
Management), een NGO die de belangen 
behartigd van Technisch bedrijfskundige 
studenten uit verschillende Europese 
landen. Een typische activiteit van 
deze NGO is het organiseren van 
academische en culturele evenementen 
die aansluiten op de behoefte van 
technisch bedrijfskundige studenten. 
Daarbij is er ook aandacht voor 
carrière mogelijkheden en persoonlijke 
ontwikkeling. Om te zorgen dat er 
draagkracht is voor deze evenementen, 
heeft ESTIEM verschillende commissies 
en entiteiten. Deze ondersteunen op 

hun beurt het Europese bestuur van 
de vereniging. Om de commissies 
draaiende te houden zijn er frequente 
online vergaderingen en wordt 
er een of twee keer per jaar een 
coördinatievergadering gehouden.

ESTIEM in een tijd waarin reizen beperkt is

Nu de wereld zich recentelijk in een 
onzekere tijd bevindt, waarin reizen nog 
maar zeer beperkt mogelijk is, worden 
de voordelen van een Europees breed 
netwerk beter zichtbaar. Doordat dit 
netwerk veel leden kent met de ervaring 
om online activiteiten te faciliteren, 
reageerde het bestuur en de commissies 

Omgaan met situaties waarin het niet altijd mogelijk is om fysieke 

vergaderingen te houden, is niet nieuw voor een netwerk met leden uit 

verschillende landen. Dankzij online mogelijkheden is het tegenwoordig 

toch mogelijk vergaderingen en trainingen op lange afstand aan te bieden.
TEKST Anne Wiltschek Design Niek Segers

Internationaal

De voor- en nadelen van 
een Europese NGO in 
crisistijd
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relatief snel met het organiseren van 

extra trainingen en het verplaatsen 
van evenementen naar een online 
omgeving. Hierdoor werd de impact van 
de situatie beperkt, wat bevorderlijk zal 
zijn voor het netwerk op lange termijn.

Er zijn echter ook nadelen voor 
ESTIEM. Doordat rekening gehouden 

Arthur Michalczyk  
Board member of ESTIEM 

Tijdens een meeting in Berlijn op 23 November 1990 werd een document ondertekend 

door 14 verschillende studentenorganisaties uit heel Europa – de eerste statuten van 

ESTIEM. Na de start heeft ESTIEM verschillende periodes gekend.

Als netwerk van technisch bedrijfskundige studenten dat verschillende activiteiten 

coördineert voor zijn leden, is ESTIEM altijd sterk verbonden aan verschillende 

bedrijven, universiteiten en andere verenigingen. De meeste van deze samenwerkingen 

zijn gebaseerd op het werven van toekomstige medewerkers in ruil voor financiële 

ondersteuning. Daardoor is het netwerk uiterst vatbaar voor financiële crises. Ondanks 

dit nadeel, kunnen we toch ons 30e jaar vieren en groeit de vereniging nog steeds.

Op dit moment staan we, naar mijn mening, aan het begin van een andere crisis. Voor 

ESTIEM is het nu de taak om op de ontwikkelingen te reageren. We zullen hiervoor de 

analytische, innovatieve en creatieve gedachtegang van technisch bedrijfskundige 

studenten gebruiken, wat mij volledig zeker maakt dat we ook deze situatie beter uit 

zullen komen.

“In crisis management, be quick with the facts, slow 
with the blame” 

Leonard Saffir

moet worden met maatregelen 
in verschillende landen en er 
onduidelijkheid is over hoe lang een 
reisbeperking in werking blijft, is het 
moeilijker om een eenduidig beleid te 
vormen voor fysieke activiteiten op korte 
en lange termijn. Ook kan het zijn dat 
door een strenger beleid in een bepaald 
land, het niet mogelijk is voor leden uit 

deze landen om mee te doen aan fysieke 
activiteiten in andere landen. Een 
eventueel gevolg hiervan kan dan zijn 
dat bij een algemene ledenvergadering 
van het netwerk, de belangen van leden 
uit deze landen niet genoeg gehoord 
zullen worden.
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InternationaalInternationaal

Vele zien het buitenlandsemester als het leukste semester van de master. Vanuit 

mijn eigen ervaring, kan ik mijzelf hier alleen maar bij aansluiten. Voor mijn 

buitenlandsemester ben ik naar Trondheim in Noorwegen geweest. Een mooie 

studenten stad omringt door de prachtige natuur van Noorwegen. Een leuk feitje 

over Trondheim dat mij nog is bij gebleven, het heeft de enige fietslift in Europa. 
TEKST Yannick van der Voort  DESIGN Niek Segers

Verblijf in Noorwegen 

Ik verbleef in een studentencomplex in 
de wijk Moholt. Dit studentencomplex 
voelde aan als een op zich zelf staand 
dorp. Het studentencomplex bestond 
uit een aantal losse gebouwen die 
allemaal plaats boden aan 24 studenten. 
Ieder gebouw had 6 appartementen 
die bestonden uit 4 slaapkamers, 
een woonkamer met keuken en een 
badkamer. Binnen dit studentencomplex 
was er een eigen supermarkt, kapper, 
bibliotheek en een sportschool.  

Het complex lag op ongeveer 2,5 
kilometer fietsen van de universiteit. 
De weg naar de universiteit was leuker 
als de terug weg. Iedere ochtend stond 
ik in 7 minuten op de campus, terwijl 
ik er terug ongeveer een kwartier over 
deed. Dit komt omdat de campus 
ongeveer 100 meter lager ligt dan het 
studentencomplex. Gelukkig ging er 
ook elke 10 minuten een bus, maar ik 

koos er als Nederlander toch voor om 
te gaan fietsen. Ik had binnen een dag 
al een fiets gekocht voor 200 Noorse 
Kronen(NOK) wat neerkomt op 20 euro. 

Het eerste wat mensen vaak over 
Noorwegen zeggen is dat het een duur 
land is en dat klopt in vergelijking met 
Nederland. Bijna alles is er duurder 
en vooral de ongezondere dingen. Een 
halve liter bier kost in de supermarkt 
ongeveer €2,50, terwijl het in de kroegen 
al gauw rond de 90 Noorse Kronen 
is. Bovendien wordt er doordeweeks 
na 8 uur, en in het weekend na 6 uur, 
geen alcohol meer verkocht. Ook het 
vlees was een heel stuk duurder dan 
in andere Europese landen. Dit is ook 
een van de redenen dat bijna iedereen 
gebruik maakt van het fenomeen de 
“Bacon Bus”. De Bacon Bus is een 
gratis bus die doordeweeks 2 keer 
per dag naar een supermarkt rijdt in 
Zweden. Hier heb je vervolgens een 

uur de tijd om boodschappen te doen 
om vervolgend weer anderhalf uur met 
de bus terug te rijden. Waarom zou je 
denken? Het scheelde zo’n 30% aan 
kosten voor boodschappen. Maar niet 
alleen studenten maakten gebruik van 
deze bus, ook veel volwassen en oudere 
maakten er veel gebruik van. 

Studeren in Trondheim 

Maar goed, hoe zag een studie week 
voor mij eruit? Ik volgde 4 vakken aan 
de Norwegian University of Science and 
Technology, of afgekort in het Noors 
NTNU. Maandag was veruit de drukste 
dag voor mij. Ik had namelijk van 9 uur 
’s ochtends tot 4 uur ’s middags bijna 
aan een stuk door colleges. De rest van 
de dagen was het tussen de 2 en 4 uur 
op verschillende tijdstippen. De colleges 
waren allemaal in het Engels en van 
goede kwaliteit. Vergelijkbaar met hoe 
het hier in Nederland is.  

Exchange in Trondheim
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voor iedereen iets naar zijn smaak is. In 
de ene ruimte stond een live band op 
te treden, een andere ruimte had weer 
iets weg van een oud bruin café en in 
de kelder werden er een hoop house 
plaatjes gedraaid. Een halve liter bier 
koste er “gelukkig” maar 550 NOK en de 
sfeer was altijd goed. Alleen al voor een 
avondje in het Studentersamfundet zou 
ik aanraden in Trondheim te studeren. 

Ik ben zelf een echte sportfanaat en was 
niet van plan hier iets aan te veranderen. 
Allereerst was er de mogelijkheid om een 
sportkaart te kopen waarmee je gebruik 
kon maken van alle sportfaciliteiten je 
bij alle sportverenigingen aan te sluiten. 
Ik wilde zelf een keer wat nieuwe 
sporten proberen en heb mijzelf daarom 
ingeschreven bij de american football 
vereniging en de honkbal vereniging. 
Hier heb zelfs aan een intern american 
football toernooi meegedaan. Hierdoor 
heb ik een hoop nieuwe mensen leren 
kennen met wie ik een paar gezellige 
stap avonden heb beleefd.  Er zijn net 

als in Eindhoven een hoop verschillende 
sportverenigingen, er is alleen geen 
centraal sport centrum. Gelukkig is alles 
prima te bereiken met de bus dus dat is 
geen probleem. 

Verder ben ik tijdens mijn semester 
op verschillende uitstapjes geweest in 
de natuur. Vanuit een sportvereniging 
was het mogelijk om verschillende 
“cabins” te huren voor een weekend. 
Een cabin is een klein houten huisje 
midden in de natuur zonder stroom of 
water. Licht krijg je door kaarsen aan 
te steken en water haal je uit een nabij 
gelegen stromend beekje. Om dit huisje 
te bereiken leg je meestal een tocht 
midden door de natuur af. Eenmaal 
aangekomen ligt er genoeg hout klaar 
om een vuurtje te stoken waarop je 
kan koken of in de winter je cabin mee 
opwarmt. Na het koken steek je een paar 
kaarsen aan speel je een paar potjes 
kaarten onder het genot van een lekker 
drankje.  

Als afsluiting van mijn 
buitenlandsemester ben ik nog naar het 
noorden van Noorwegen gereisd. Hier 
heb ik uiteindelijk de Aurora Borealis 
gezien, oftewel het noorderlicht. Het 
was prachtig om te zien en ik zou 
iedereen aan raden die plannen heeft 
om ze te zien om minimaal een week 
te gaan. Of het noorderlicht zichtbaar is 
hangt van heel veel factoren af en met 
een beetje pech is zelf een week niet 
genoeg.  

Als je graag dicht bij huis blijft, veel 
mooie natuur wil zien en het geen 
probleem vind dat het allemaal wat 
duurder is dan zou ik echt aanraden 
naar Noorwegen te gaan. Het is een 
schoon land, iedereen is vriendelijk en 
spreekt bijna vloeiend Engels. De natuur 
is divers en schitterend en is eigenlijk 
met geen woorden te beschrijven. Ik 
zou ook iedereen aanraden om ooit een 
cabintrip te doen, puur voor de ervaring 
in de cabin, maar ook de stilte van de 
natuur. Dit was een geweldig semester 
voor mij en ik weet zeker dat ik later 
nog een keer terug naar Noorwegen zal 
gaan.

De colleges vonden plaats in 
verschillende gebouwen op, voor mij, 
twee verschillende campussen. De 
universiteit zit namelijk verspreid op 
drie campussen door Trondheim. Ik 
had vakken gekozen van verschillende 
faculteiten wat dit als gevolg had. 
Echter zijn alle campussen goed te 
bereiken en liggen ze ook dicht bij 
elkaar. De hoofdcampus, waar ik de 
meeste colleges had, was de grootste. 
Het bestond voornamelijk uit oudere 
gebouwen, wat een mooi aanzicht was 
als je over de campus liep. Van binnen 
was het echter niet zo high-tech als 
de TU/e. De college zalen waren wat 
minder en ook waren er niet heel veel 
zelfstudie plekken. Dit is voor mij nooit 
een probleem geweest. De examens 
waren ook prima te doen, maar waren 
ook verspreid over verschillende 
locaties. 

Naast het studeren was er ook nog genoeg 
tijd voor andere dingen waarvan ik het 
stappen, sporten en de uitstapjes even 
zal uitlichten. Voor het stappen waar er 
een paar kleine kroegjes waar je naartoe 
kon gaan, maar de meeste studenten 
gingen naar het Studentersamfundet. 
Het is een oude circus met ontzettend 
veel verschillende ruimtes, waardoor er 

“Alleen al voor een avondje in 
het Studentersamfundet zou 
ik aanraden in Trondheim te 

studeren.”
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Risico- & Crisismanagement

Op 10 en 11 maart stond de Wervingsdagen Career Expo gepland, een evenement 

dat studenten en bedrijven met elkaar in contact kan brengen. Na afloop van de 

eerste dag van de expo ontving Boris een telefoontje van het College van Bestuur 

om langs te komen; de tweede dag van de expo mocht niet doorgaan, de reden: 

COVID-19..   
TEKST Veronique Zijlstra DESIGN Maurice Bressers

Wervingsdagen is een organisatie die 
studenten voorbereidt op hun carrière 
na de opleiding. In maart vond een van 
de drie evenementen plaats: de Career 
Expo. Echter, na de eerste dag van dit 
evenement kwam het nieuws dat de 
tweede dag afgelast moest worden 
om eventuele verspreiding van het 
coronavirus te beperken. In plaats van 
het treffen van voorbereidingen voor 
de tweede dag van de expo, moest deze 
afgebroken worden. Boris, Iona en 
Stan deelden hun ervaringen over deze 
plotselinge gang van zaken.

Aanloop naar de expo

Na het succes van de Skill Sessions 
in december 2019, was het in maart 
tijd voor het tweede evenement: de 
Career Expo. In februari werden de 

voor deze organen geen reden was om 
de expo niet door te laten gaan, werd het 
nieuws werd nauwlettend in de gaten 
gehouden door het bestuur.

Career Expo

Een aantal bedrijven hadden het 
besluit genomen niet op de beurs te 
verschijnen vanwege het corona virus, 
maar ondanks deze afmeldingen, 
verliep de eerste dag soepel en was de 
opkomst van studenten goed. Rond 
half vier werd Boris gebeld door het 
College van Bestuur met de vraag 
of hij even langs wilde komen. Daar 
werd hem verteld dat de burgemeester 
had gebeld met het verzoek de beurs 
te stoppen. In een bespreking met de 
veiligheidsregio was afgesproken dat 
evenementen met meer dan 1000 

eerste gevallen van het coronavirus in 
Nederland al geconstateerd. Na veel 
berichtgeving uit andere landen over de 
snelle verspreiding van het virus, werd 
het onderwerp ‘corona’ ook besproken 
op de vergaderingen van het bestuur van 
de Wervingsdagen. Wat zou dit kunnen 
betekenen voor de Career Expo? Zij 
zochten contact met het corona crisis 
team van de universiteit. Dit team was 
opgericht om de actuele ontwikkelingen 
omtrent COVID-19 nauwlettend in de 
gaten te houden. In aanloop naar het 
evenement was er geen reden om de 
Career Expo vroegtijdig af te lasten. Om 
zeker te stellen dat het veilig zou zijn 
om een evenement van deze omvang 
door te laten gaan, werd er naast overleg 
met het corona crisis team ook contact 
opgenomen met het RIVM. Hoewel er 

Een pandemie stond niet in het 
draaiboek
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man niet meer mochten plaatsvinden. 
“Ik zat in een waas want dat was een 
hectische en gekke dag, maar ik weet 
nog dat mijn eerste reactie was: wat 
is dit nu weer, wat vervelend. Ik had 
snel zoiets van, Boris, knop omzetten 
dan gaan we dit regelen, het is niet 
anders.” De schouders werden eronder 
gezet om te zorgen dat het evenement 
enigszins positief en zo goed mogelijk 
afgesloten kon worden. 

Samen met het College van Bestuur 
werd er een plan gemaakt: bedrijven 
moesten worden afgebeld, alles moest 
worden opgeruimd, alle mensen die 
de dag erop zouden helpen moesten 
worden geïnformeerd en de studenten 
moesten op de hoogte gesteld worden. 
Op dat moment was alleen voorzitter 
van de Wervingsdagen, Boris, op de 
hoogte van dit besluit. Toch vermoedde 
de overige bestuursleden al dat er wat 
speelde toen ook zij verzocht werden 
even langs te komen. Zo vertelde 
Iona: “Op een gegeven moment 
kwam het bericht van de NOS dat 
alle evenementen van meer dan 1000 
man worden afgelast en 5 minuten 
daarna vroeg Boris of we even mee 
konden komen. Toen konden we 
eigenlijk wel ruiken wat hij te vertellen 
had.“ Na een kort moment van balen 
en teleurstelling, werd snel het 
crisismanagement in gang gezet. Drie 
man zijn bedrijven gaan afbellen, 
Stan en Iona regelden als Event 
Coordinators alles op de beursvloer 
en de studenten en diensten werden 
ingelicht  door het College van Bestuur. 
In het draaiboek waren verschillende 
scenario’s en risico’s opgenomen, 
bijvoorbeeld wat er gedaan moet 
worden in geval een bedrijf niet komt 

opdagen, maar een pandemie stond 
niet in dat lijstje. De beursvloer moest 
onverwachts vroegtijdig vrijgemaakt 
worden. “In plaats van het draaiboek 
volgen om te gaan opbouwen voor 
dag twee, was het naar de volgende 
dag slaan. We gaan afbouwen.”, 
vertelde Stan. Het bestuur werd op de 
beursvloer bijgestaan door ongeveer 40 
vrijwilligers, waardoor het opruimen 
tegen half 8 zo goed als achter de rug 

was. Intussen waren ook de bedrijven 
en studenten ingelicht. “Dat we dat in 
zo’n korte tijd hebben kunnen regelen, 
vind ik echt geweldig.”, aldus Boris. 
De teleurstelling was enorm, maar 
toch bleef het bestuur positief. Eén 
van de twee beursdagen heeft gelukkig 
probleemloos plaats kunnen vinden. 
Met de Career Expo heeft het bestuur 
van de Wervingsdagen zelfs twee keer 
het nieuws gehaald. s’ Ochtends stond 

Over Wervingsdagen

Wervingsdagen is een commissie van alle studieverenigingen, zo ook van Industria. Drie grote evenementen staan centraal op de agenda 

van het Wervingsdagen bestuur: de Skillsessions, Career Expo en de Interviewing Days. De evenementen die georganiseerd worden 

door het bestuur van de Wervingsdagen volgen een logische volgorde. De Skill Sessions geven de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

De workshops die aangeboden worden, dekken een breed spectrum: door middel van een presentatietraining kunnen enkele softskills 

bijgeschaafd worden en met, bijvoorbeeld, een workshop photoshop kan er gewerkt worden aan hardskills. Dit evenement wordt gevolgd 

door de Career Expo, een evenement wat bedoeld is ter oriëntatie van studenten op bedrijven. De Career Expo geeft een beeld van bedrijven 

waar studenten werkbaar kunnen worden en waar ook een eerste vorm van contact tussen beide, gelegd kan worden. Vervolgens vinden 

de Interviewing Days plaats, waarbij studenten één op één met bedrijven samenzitten. Deze dagen zijn specifiek bedoeld om contact te 

leggen tussen student en bedrijf en geven de mogelijkheid om over serieuzere onderwerpen te praten. In sommige gevallen is dit dus ook 

een opstapje voor een sollicitatie. Zo wordt het Wervingsdagen plaatje van een jaar compleet gemaakt.. 
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Aan de topRisico- & Crisismanagement

studio 040 op de stoep en tegen de 
avond kwam ook de NOS langs.

Hoe nu verder

Gezien de ontwikkelingen omtrent 

COVID-19 was het bestuur genoodzaakt 

om ook het derde evenement op de agenda, 

de Interviewing Days, af te lasten. Dit 

evenement zou eind april plaatsgevonden 

hebben. Een alternatief voor dit evenement 

kon op korte termijn niet georganiseerd 

het nieuwe bestuur van de Wervingsdagen 

voor te bereiden op een druk en dynamisch 

jaar, waarin de evenementen mogelijk op een 

andere wijze moeten plaatsvinden. In welke 

vorm dit gaat gebeuren hangt af van hoe de 

situatie omtrent COVID-19 zich ontwikkelt. 

Eén ding is zeker; de vraag naar persoonlijke 

ontwikkeling bij studenten blijft

worden. Ook uitstellen was geen optie, 

aangezien het onzeker is wanneer een 

dergelijk evenement weer plaats kan vinden. 

Toch werd er een alternatief bedacht: de 

Preparation Days. Studenten konden online 

meedoen met een sollicitatie workshop 

om zo toch hands-on feedback te krijgen 

als hulpmiddel voor online sollicitaties. 

Daarmee loopt het bestuursjaar van onder 

andere Boris, Iona en Stan op zijn eind. Op 

dit moment zijn zij nog erg druk bezig met 

Even kennismaken

Boris Zwaan, Iona Beerling en Stan de Rijk maken deel uit van het bestuur van Wervingsdagen. Samen met Karsten Slakhorst, Chantal van 

de Luijtgaarden en Fabiënne Lucas organiseren zij evenementen waarbij de student zichzelf persoonlijk kan ontwikkelen en in contact kan 

komen met bedrijven. Boris is masterstudent Chemical Engineering en Voorzitter in het huidige bestuur. Iona is momenteel derdejaars 

student Industrial Engineering en Event Coordinator. Stan is masterstudent Mechanical Engineering en is net als Iona Event Coordinator. 

Samen deelden zij hun ervaringen over de dynamische eerste dag van de Career Expo.

Kijk op Jumbowerkt.nl

Waar start 
jouw carrière 
in foodretail?

Daar gebeurt het!
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Column

Crisismanagement: waar de ene deur 
sluit, opent ergens een andere
De Nederlandse economie schreeuwt 
om een financiële injectie van miljarden 
euro’s, het aantal coronabesmettingen 
is wereldwijd gestegen tot ruim drie 
miljoen en het aantal doden heeft de 
200.000 al lang en breed gepasseerd. 
Nee, dit is niet het script voor een 
slechte rampenfilm op Netflix met 
een B-acteur in de hoofdrol, het is het 
voorpaginanieuws van de Telegraaf.                  
Enfin, aangezien we ervan uitgaan dat 
het bierglas altijd halfvol is, tot zover de 
negatieve kant van deze column. 
De uitbraak van het coronavirus heeft 
ons namelijk tal van interessante 
uitdagingen opgeleverd. Zo hebben 
we het afgelopen jaar meermaals 
geworsteld met de jaarplanning. Hoe 
zorgen we er immers voor dat we zo veel 
mogelijk diverse activiteiten aanbieden, 
waarbij zo veel mogelijk leden kunnen 
aansluiten? Nu we geen fysieke 
evenementen meer konden aanbieden, 
hebben we moeten innoveren. Wie 

klinkt dit wat makkelijker gezegd dan 
gedaan. Van de andere kant; als je op het 
strand in Zandvoort je ogen sluit, terwijl 
je de laatste happen van een knapperige 
garnalenkroket wegspoelt met een goed 
glas wijn, en terwijl in je ooghoeken de 
zon langzaam ondergaat, is het leven 
dan niet bijna net zo mooi als aan de 
andere kant van de oceaan? 
Pas goed op jezelf, tot snel!

had verwacht dat Industria dit jaar een 
online lunchlezing zou aanbieden? 
Ook een pubquiz met ruim honderd(!) 
deelnemers, een pokertoernooi, 
filmavond en huizenrace werden 
digitaal opgezet. Ontzettend mooi om 
te zien met hoeveel enthousiasme en 
positivisme jullie betrokken bleven bij 
onze vereniging; hulde daarvoor!
Tussen alle hectiek van de afgelopen 
weken door, zou ik bijna vergeten dat het 
einde van ons bestuursjaar langzaam 
maar zeker nadert. Namens het 
bestuur wil ik je alvast heel veel succes 
wensen tijdens de tentamenperiode. 
Geniet daarna van een welverdiende 
zomervakantie. Hoewel je wellicht niet 
meer naar dat tropische strand op de 
Seychellen zult vliegen, de schitterende 
architectuur van Machu Picchu nog een 
jaartje op je bucketlist zal blijven staan 
of je eerste cheeseburger in de Big Apple 
even op zich laat wachten, weet ik zeker 
dat je je niet hoeft te vervelen. Wellicht 

Robert Geurten
Voorzitter Industria
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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 Henk van den Elsen & Nadine Loeffen DESIGN Maurice Bressers

Henk van den Elsen

Henk van den Elsen

Leeftijd: 59 jaar

Jaar van afstuderen: 1986

Functie: IT Program and Contract  

                 manager

Organisatie: Nyrstar Holding

Wordt volgende 
SCOPE bekend 

gemaakt

SCOPE 3, 2020

Linda Brands
SCOPE 1, 2020
Team leader Sales 

Engineering bij 

Vanderlande

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
In het begin van mijn carrière had 
ik grootste plannen, buitenland, zelf 
een bedrijf starten. Eén ding wist ik 
zeker niet bij Philips werken, want 
daar werkten zoveel mensen uit mijn 
omgeving. Ik heb geleerd dat niets 
zeker is en dat er tig factoren zijn die 
je carrière beïnvloeden. Ik heb bij Akzo 
Pharma, Isover, Stork (vlees tak), Stork 
(textiel printing tak) en de laatste 12 
jaar bij NXP Semiconductors gewerkt. 
Drie maanden geleden ben ik op 59 
jarige leeftijd overgestapt naar Nyrstar 
Holding in Budel    

Hoe ben je gegroeid of verbeterd in het 
afgelopen jaar? Hoe heb je dat gedaan?
Ik ben gegroeid in keuzes voor mezelf 
te maken en niet meer menen overal in 
mee te moeten gaan. Wie je bent wordt 
niet bepaald door hoe een ander naar je 
kijkt. Dat was en harde leerschool met 
vallen en opstaan, met hulp zoeken en 
jezelf een spiegel voorhouden.     

Wat vindt je het leukste aan je baan?
Dat ik mijn ervaring kan toepassen 
en overbrengen op jongere collega’s

Zou je opnieuw kiezen voor de 
studie technische bedrijfskunde en 
waarom?
Dat weet ik niet. De opleiding 
past bij mijn brede interesse, 
maar ik heb vaak gemerkt dat 
mensen eerder de voorkeur 
geven aan iemand die een meer 
herkenbare vak opleiding hebben 
gedaan. Tijden zijn inmiddels 
wel veranderd met huidige fancy 
opleidingsnamen.  

Welk advies zou je huidige 
studenten mee willen geven?
Sta open en wees alert voor kansen 
die voorbij komen. En als je ze ziet 
en voelt dat ze bij je passen, reageer 
dan direct. Er is meestal weinig 
tijd. Doe het alleen voor jezelf en 
niet om wat andere ervan vinden. 
     

Als je een van de vragen zou mogen 
veranderen, welke zou dat zijn en 
waarom?
Ik zou de vraag: “Wat vind je het leukste 
aan je baan?”, willen vervangen door de 
vraag: “Wat is het belangrijkste moment 
in je carrière en waarom?”. Omdat er 
altijd keerpunten in leven en het is goed 
als je die kunt herkennen.
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Nadine Loeffen

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Ik moet zeggen dat het anders is 
verlopen dan ik had verwacht toen ik 
de TU verliet! Na mijn afstuderen ben 
ik aan de slag gegaan als consultant 
in de voorraadlogistiek. Vervolgens 
heb ik een aantal jaar in een magazijn 
gewerkt als magazijn coördinator bij 
een afvalverbrander. Na een tijdje 
werd ik hier ook niet meer blij van 
en ben ik als product owner gaan 
werken in een relatief jong bedrijf. 
Vrij afwisselende banen dus. Wat ze 
allemaal gemeen hadden, was dat ik 
na een tijdje er niet meer op mijn plek 
zat en het me geen energie gaf. Toen 
ik bij mijn laatste baan thuis kwam te 
zitten door omstandigheden dacht ik 
dit moet anders! En toen ben ik gewoon 
begonnen. Try before you ready zullen 
we maar zeggen!  En nu ben ik alweer 
een jaar bezig om mijn eigen bedrijf op 
te zetten als zelfstandig illustrator en 
verkoop ik kaarten. Dit gaat eigenlijk 
best goed en daar ben ik best wel trots 
op! 

Doe je in je huidge werk nog veel met 
de dingen die je geleerd hebt tijdens je 
opleiding?
Illustrator is natuurlijk iets heel anders 
dan een technisch bedrijfskundige! 
Maar ik pas nog heel veel toe in 
mijn huidige werk. Ik maak geen 
moeilijke rekensommen meer om 
de optimale voorraad te berekenen, 
maar het helpt mij enorm dat ik een 
goede bedrijfskundige basis heb. Van 
financiën tot marketing alles is wel een 
beetje aanbod gekomen tijdens onze 
studie. Verder vind ik het nu super 
fijn dat ik analytisch ben en ook in dit 
creatieve beroep soms heel rationeel kan 
kijken naar mijn bedrijf en de resultaten 
die eruit komen.     

Welke activiteiten heb je nog naast 
je studie gedaan? En hoe heeft dat je 
loopbaan beïnvloed?
Tijdens mijn studie heb ik een aantal 
commissies gedaan bij Industria en 
ben ik een half jaar op exchange naar 
Stockholm geweest. Denk niet zozeer 
dat dit mijn loopbaan heeft beïnvloed. 
Het zijn gewoon mooie ervaringen die 
je meeneemt en die bij je horen. 

Hoe was de tijd na je afstuderen en 
hoe kijk je terug op je tijd als student 
technische bedrijfskunde?
Na mijn afstuderen dacht ik dat ik alles 
wist van logistiek, dat viel natuurlijk 
vies tegen! Je leert tijdens je studie veel, 
maar hoe het is om echt te werken, dat 
leer je eigenlijk niet. Hoe de praktijk 
werkt heb ik echt bij mijn eerste baan 
geleerd. 

Op mijn tijd als student kijk ik heel 
positief terug. Ik vond het een erg leuke 
tijd! Heb veel geleerd, veel lol gehad 
en er mooie vriendschappen aan over 
gehouden. 

Welk advies zou je huidge studenten 
willen geven?
Het standaard beeld van een carrière 
als bedrijfskundig is niet heilig. Luister 
goed naar jezelf en kijk waar je blij van 
wordt. Ook al is dit anders dan jij en 
mensen om je heen verwachten.  Ik zou 
ook gaan werken in het bedrijfsleven.. 
En nu zit ik aan mijn woonkamer tafel 
en maak ik tekeningen en kaarten die 
verkocht worden! Hoe vet is dat! 
.
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: “Is er een stap 
in je carrière die bepalend is geweest en 
zo ja welke?”. Omdat ik in mijn verhaal 
zie terug komen dat het niet altijd gaat 
zoals je verwacht!

Nadine Loeffen

Leeftijd: 31

Jaar van afstuderen: 2012

Functie: Zelfstandig illustrator

Organisatie: Nadine illustraties
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Crisis? Het is pas écht crisis als het 
bier op is. 
De term crisis heeft gedurende het 
afgelopen half jaar een nieuwe lading 
gekregen. Eigenlijk leefden we tot 
voorkort in een relatief deterministisch 
wereldje. Crisis was het woord om 
de laagconjunctuur aan te duiden, zo 
eens per zeven jaar. Zeven vette jaren, 
opgevolgd door zeven magere jaren 
dat is al duizenden jaren een bekend 
gegeven. Wat mij betreft kunnen we 
nu met recht spreken van een crisis, 
een flink verstorend element uit 
onverwachte hoek. Beetje bij beetje 
wordt duidelijk dat het corona virus 
ons niet vanuit onverwachte, maar 
vanuit onze dode hoek benaderde, het 
kwam eraan maar weinigen zagen dit 

aankomen. Terugblikkend zien we de 
waarschuwingen van verschillende 
instanties en hooggeplaatste personen 
die ons jaren terug al waarschuwde 
voor de gevaren van uitbraak van een 
wereldwijde epidemie.
Waar er bedrijven zijn die nu floreren, 
hebben de meeste bedrijven een flinke 
knauw gekregen. In de vorige SCOPE 
ging het over leiderschap en aan de top 
staan, juist nu zien we het van belang 
van krachtig leiderschap. Krachtig 
leiderschap dat lering trekt uit wat er 
nu gebeurt en zich hopelijk hier voor 
blijft inzetten, ook als het directe gevaar 
van dit virus weer gaat liggen. Wie weet, 
misschien komen we dan wel op het 

niveau dat ‘het bier is op’ onze grootste 
zorg in het leven is.

Bart Bogaard
Commissaris Onderwijs Industria
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Column

Cas van Elderen
Alumnus Technische Bedrijfskunde

FOTO Hilde Weerts

Zelf probeer ik zoveel mogelijk mijn oude 

werkritme na te bootsen in de nieuwe 

situatie. Het woonwerkverkeer per fiets 

is ingeruild voor een burgerlijke ochtend- 

en middagwandeling, maar verder is er 

eigenlijk geen pepernoot veranderd. Het 

continu thuiszitten en op mijn scherm 

tegen een stel hoofden aankijken met 

coronakapsels en dito baarden begint 

te vervelen (schijnbaar weet nog niet 

iedereen dat de kappers weer open zijn). 

En hoewel de koffie thuis beter binnen te 

houden is, begint het weer te kriebelen 

om een flexwerkplek op kantoor in te 

nemen. Ik mis zelfs de slechte gesprekken 

bij de koffieautomaat. Zo heb ik laatst 

een weerapp moeten installeren op mijn 

telefoon, omdat ik hierover niet meer 

bijgepraat wordt door collega’s. Kortom, 

doe mij maar een kantoor!

Doe mij maar een kantoor

Zoals gebruikelijk liep onze regio vooruit op 

de rest van Nederland. Doorgaans vanwege 

de innovatieve technologie, dit keer wat 

betreft coronabesmettingen. Daarom 

werken en studeren we alweer een maand 

of drie vanuit huis. De flexwerkplekken met 

kantine en automatenkoffie zijn ingeruild 

voor plekken in de woonkamer, keuken,  

studeerkamer of het washok. Thuiswerken 

geeft nieuwe vrijheden en vraagt om 

nieuwe routines en rituelen. Als ik om me 

heen kijk, zie ik dat iedereen daar op zijn 

eigen manier mee omgaat. 

Zo vertelde een vriend van me laatst 

zijn nieuwe ochtendritueel. Om vijf voor 

negen gaat de wekker en kruipt hij achter 

zijn werklaptop om in te loggen. Dan een 

kwartier lang mails sturen naar naaste 

collega’s om te laten zien dat hij aanwezig 

is. Vervolgens om kwart over negen op het 

gemakje gaan ontbijten, douchen en om 

half 11 weer terug achter de computer om 

toe te werken naar de uitgebreide lunch 

met wandeling om 12 uur. Of hij zich niet 

verveelde op zijn werk, vroeg ik hem. Hierop 

antwoordde hij: “Kijk, ik kan nu naar mijn 

manager gaan en om meer werk vragen, 

maar wat gebeurt er dan? Precies, dan krijg 

ik meer werk. Ik kan het ook niet vragen en 

dan heb ik tijd voor andere dingen.”  

Ook mijn vader heeft zo zijn eigen manieren 

ontwikkeld vanuit huis. Hij is iemand 

van de generatie voor wie thuiswerken 

ondenkbaar was (“thuiswerken bestaat 

niet, dat is alleen maar een excuus om 

iets anders te doen”) en heeft er moeite 

mee dat hij vanuit huis de controle verliest 

op het doen en laten van zijn team. Zijn 

wantrouwen wordt gevoed, doordat hij zelf 

continu bezig is om zijn eigen voordelen te 

bevestigen, door thuis vooral met andere 

zaken bezig te zijn dan werk. 

Mijn collega’s hebben ook hun eigen ritme 

gecreëerd. Voor de één zijn de werktijden 

aangepast naar half zes ‘s ochtends tot 

twee uur ‘s middags en de ander werkt in de 

avonduren om overdag tijdelijk de rol van 

basisschoolleraar op zich te nemen. Soms 

lopen die rollen in elkaar over, waardoor 

ik ook de kinderen van mijn collega’s leer 

kennen als ze af en toe een vergadering 

meepakken (zonder ooit trouwens ook 

maar één actiepunt mee te nemen).
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