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Strategische Kansen
Beste lezer,
Als echte technische bedrijfskundige weten wij als geen ander hoe wij kansen kunnen
berekenen. Je deelt een bepaalde gebeurtenis door het aantal mogelijke uitkomsten en
voilà de kans is berekend. Helaas valt deze methode niet toe te passen op de kansen die
je krijgt in het leven. Er is geen statistisch model die je helpt met het berekenen van de
kansen die je kan krijgen tijdens, bijvoorbeeld, je carrière. Alhoewel, misschien is de
kans wel 50/50, je pakt hem wel of je pakt hem niet, of werkt dat niet zo?
Toch proberen bedrijven steeds meer kansen aan te grijpen als het gaat om strategische
verduurzaming. Met als definities ‘wat lang blijft bestaan’ en ‘met een lange levensduur’
kan duurzaam in een bepaalde context een compleet andere betekenis krijgen. Denk
hierbij aan duurzaam m.b.t. het milieu of duurzaam m.b.t. het personeel. In deze editie
focust SCOPE zich dan ook op deze verschillende vormen van duurzaamheid.
Robert Geurten vertelt over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de relevante
investeringen die hier bij komen kijken. Joost van der Haar gaat in gesprek met Atos,
het meest duurzame IT bedrijf op de Dow Jones Sustainability Index. Go Sharing wordt
geïnterviewd over duurzame mobiliteit en Bob van Ginkel vertelt over Prodrive’s Sales
en Human Resource Model voor duurzame inzetbaarheid. Vita Broeken spreekt met
Jumbo over wat zij doen voor een duurzame voedselketen en Niek de Jong spreekt met
de TU/e over de rookvrije universiteit.
Daarnaast vertellen Robert Geurten en ik over onze ervaringen van een veganistische
week en maakt Kenneth Braakman zijn debuut als columnist. Met dus een gevarieerd
aanbod aan artikelen en columns ben ik trots op mijn eerste editie als hoofdredacteur
en wens ik u uiteraard:
Veel leesplezier!

Stefano Dimastrapasqua
Hoofdredacteur SCOPE
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Strategische
Aan de top Verduurzaming
Corona, Brexit, de veranderende machtsverhoudingen tussen Amerika en
China of binnen Europa. Maar ook dichterbij huis, zoals het langer moeten
doorwerken, een krappere arbeidsmarkt, de veranderende werk/privébalans of
de manier van samenkomen. In alle gevallen verandert werk. Bij een thema als
‘strategische verduurzaming’ denk je waarschijnlijk al snel aan het verminderen
van de uitstoot tijdens een productieproces, het inzetten van elektrische
vrachtwagens voor het wegtransport of de aanleg van zonnepanelen op het dak
van een fabriek. Strategische verduurzaming is echter aanzienlijk breder dan
het energie-efficiënt maken van een bedrijf; het vergt een kritische blik naar
de organisatie als geheel. Hierbij kan de factor mens niet vergeten worden.
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers biedt echter niet alleen een oplossing
voor bedrijven, het lijkt ook een antwoord voor verschillende maatschappelijke
vraagstukken. SCOPE duikt de literatuur in voor een inkijkje in de wereld die
‘duurzame inzetbaarheid’ heet.
TEKST Robert Geurten DESIGN Niek Segers

Duurzame inzetbaarheid; een essentiële
‘holy grail’ in de arbeidspsychologie?
Vitaliteit, werkvermogen en
employability

Nederland ontgroent en vergrijst in een
hoog tempo. De komende twintig jaar
zal de gemiddelde leeftijd in Nederland
toenemen. Dit heeft als gevolg dat
de grijze druk, de verhouding tussen
het aantal AOW’ers en het aantal
potentieel werkenden tussen de twintig
en vijfenzestig jaar fors stijgt. Ter
vergelijking: terwijl de grijze druk in
2006 nog 1 op 4 was, zullen er in 2040
voor elke gepensioneerde nog ‘slechts’
twee personen in de beroepsbevolking
tegenover staan. Bovendien is van de
werkenden een steeds groter aandeel op
leeftijd, en is er in Nederland sprake van
een tendens om met vervroegd pensioen
te gaan. Meer oudere werknemers en
minder jongere werknemers betekent
langer doorwerken voor iedereen. En
zeg nu zelf; als werknemer zit je daar
toch lang niet altijd op te wachten?
SCOPE DECEMBER 2020
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Medewerkers moeten dus langer voor
de organisatie én de arbeidsmarkt
behouden
blijven.
Duurzame
inzetbaarheid, een breed pakket aan
interventies om personeel langer
productief, gezond, gemotiveerd en
betrokken te houden, kan hiervoor
zorgen. Om knelpunten in de
personeelsvoorziening te voorkomen,
is het essentieel dat werkgevers hun
personeel stimuleren en faciliteren
om langer en met meer plezier door
te werken. Hieruit volgt alvast een
veelgebruikte definitie van duurzame
inzetbaarheid: de mate waarin men
zijn huidige werkzaamheden kan
en wil blijven uitvoeren. De Sociaal
Economische Raad (SER), heeft
duurzame inzetbaarheid opgedeeld
in drie elementen: vitaliteit (het
doorzettingsvermogen wat men in staat
stelt om langere tijd energiek door te
werken), werkvermogen (de mate waarin

men fysiek en psychisch in staat is om te
werken) en employability (het vermogen
om nu en in de toekomst verschillende
werkzaamheden te kunnen blijven
vervullen). Deze individuele aspecten
kunnen sterk verschillen, afhankelijk
van de levensfase waarin werknemers
zich bevinden.
Investeren in inzetbaarheid

Klinkt best interessant, zo’n definitie,
maar wat betekent dit concreet? Neemt
duurzame inzetbaarheid af naarmate
personeel ouder wordt? Of toe door te
investeren in kennis en vaardigheden
van personeel? Onderzoek naar het
werkloosheidsrisico (de kans om
werkloos te raken) wijst in ieder
geval uit dat employability onder
de
Nederlandse
beroepsbevolking
afneemt naarmate leeftijd stijgt. Een
hoge mate van employability hangt
echter wel samen met een toename

van de arbeidsproductiviteit, vooral
wanneer sprake is van een onzekere
arbeidsmarkt en de kans op ontslag
groot is. Van de andere kant kan een
hoge mate van employability er ook
toe bijdragen dat medewerkers de
organisatie gemakkelijker kunnen
verlaten, aangezien ze gemakkelijker
een alternatieve baan kunnen vinden.
Kun je concluderen dat de duurzame
inzetbaarheid van ouderen in zijn
geheel lager ligt dan die van jongere
collega’s? Weliswaar gaat de lichamelijke
gezondheid (employability) van oudere
werknemers achteruit, maar volgens
onderzoek leidt ouder worden niet
tot een daling van werkvermogen en
vitaliteit. Zo kunnen oudere werknemers
hun inzetbaarheid compenseren door
hun kennis en ervaring. Ook factoren
als autonomie, competentie of goede
sociale contacten kunnen een rol
spelen in het compenseren van het
leeftijdseffect.
Investeringen in de inzetbaarheid
van oudere werknemers zullen dus
samengaan met een toename van de
intentie tot langer doorwerken. De
volgende relevante vraag is dan welke
investeringen zinvol zijn. Onderzoek
wijst uit wijst uit dat het verhogen
van de employability van oudere (50+)

werknemers het beste bereikt kan
worden door te investeren in hun
aanpassingsvermogen en flexibiliteit.
Bij jongere werknemers (20-49 jaar
oud) daarentegen bleek het opdoen van
nieuwe kennis en vaardigheden die
betrekking hebben op het verbeteren
van hun huidige beroepsexpertise het
belangrijkste. Ook de leerwaarde van
een functie, de mate waarin er voldoende
uitdagingen en kansen zijn om door te
groeien in een vak, is een belangrijke
voorspeller van employability.
Tenslotte blijkt de gezondheid van
medewerkers een belangrijke rol te
spelen in het verbeteren van duurzame
inzetbaarheid. Niet geheel onverwachts;
naarmate mensen zichzelf gezonder
inschatten is de kans groter dat ze van
plan zijn door te werken tot de gangbare
pensioenleeftijd. Kijk bijvoorbeeld ook
eens naar het artikel in deze SCOPE over
het antirookbeleid dat de TU/e sinds
een aantal maanden volgt; een manier
om een gezonder personeelsbestand
te kweken, of de vele fruitmanden die
je verspreid over de keukenblokken in
Atlas aantreft.

duidelijk zijn, als (aankomend)
technisch bedrijfskundigen weten de
meesten van ons dat de praktijk (helaas)
af en toe een stuk weerbarstiger is. Zo
zijn vooroordelen over de verminderd
duurzame inzetbaarheid van ouder
personeel vaak hardnekkig, en leent
niet elke sector zich even makkelijk om
horizontaal of verticaal door te groeien.
Van de andere kant zijn detachering
of functieroulatie met behulp van
deeltaken zoals het inwerken van
nieuwe collega’s bij haast elke werkgever
te implementeren. Daarnaast kunnen
periodieke
beoordelingsgesprekken
niet alleen gebruikt worden om het
functioneren te behandelen, maar
ook om de wensen en noodzaak
voor ontwikkeling en scholing te
benadrukken. Dit vormt de basis voor
een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Een persoonlijk ontwikkelingsbudget,
wat door steeds meer bedrijven
beschikbaar wordt gesteld om naar vrije
wens te besteden aan ontwikkeling via
cursussen of sporten, vormt een goed
handvat hiervoor.

De praktijk

De noodzaak voor een duurzaam
inzetbaar personeelsbestand moge

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?
De Graaf, S., Peeters, M., Van der Heijden, B. De relatie tussen employability en de intentie tot langer doorwerken. Gedrag & Organisatie 2011 (24) 4.
Van Vuuren, T., Caniëls, M.C.J., Semeijn, J.H. Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Gedrag en organisatie 2011 (24) 4.
DECEMBER 2020 SCOPE
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Strategische Verduurzaming
Als je het hebt over duurzaamheid in de IT-dienstverlening, kom je al snel uit
bij Atos. Want Atos staat al jaren bovenaan de Dow Jones Sustainability Index als
het meest duurzame IT bedrijf. Hoog tijd dus om hier meer over te leren. Scope
gaat in gesprek met Marianne Hewlett over Atos en duurzaamheid.
TEKST Joost van der Haar DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Duurzaam en digitaal als formule
voor succes
Atos is een multinational met meer
dan 105.000 medewerkers verspreid
over meer dan 70 landen die zich
richt op digitale dienstverlening.
Het houdt zich bezig met onder
andere
cybersecurity,
cloudoplossingen en high performance
computing. Dat doen ze voor onder
meer de gezondheidssector, de
productie-industrie en financiële
dienstverleners. Atos heeft een
lange traditie van duurzaamheid,
die al begon bij een van de bedrijven
waar het uit is ontstaan. Voorloper
BSO was in 1990 een van de eerste
bedrijven die een milieujaarverslag
toevoegde aan het financiële
jaarverslag.
Het
belang
van
duurzaamheid is in de tussentijd
alleen maar gegroeid.
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De toekomst tegemoet

Verwacht wordt dat dit belang
alleen nog maar groter zal worden
in de toekomst. Atos voorspelt
dat
duurzaamheid
en
digitale
transformatie de twee grote thema’s
worden in de nabije toekomst.
Om zich voor te bereiden op een
veranderende markt, is ook Atos bezig
te veranderen. Waar de organisatie
eerst divisie-gericht was, vindt er
nu een interne transformatie plaats
richting een industrie-georiënteerde
organisatie om marktgerichter te
kunnen opereren. Daarmee kunnen
ze de klant centraal stellen in al hun
acties.
Maar de verandering komt niet
enkel van bovenaf. Door de platte

structuur is er heel veel mogelijk
voor ondernemende werknemers
binnen het bedrijf. Marianne vertelt
enthousiast dat als je nieuwe en
goed onderbouwde ideeën hebt, je
heel makkelijk met de CEO of met
een van de directieleden kan praten.
Ze laat ook weten het leuk te vinden
directiesponsor te zijn voor een
aantal incubators. Dat zijn een soort
interne startups waar medewerkers
de gelegenheid krijgen een idee uit
werken. Daar mogen ze zich dan
100% op richten voor een periode van
een of twee jaar.
Duurzaamheid binnen Atos

Voordat je anderen gaat helpen
duurzamer te worden, is het
belangrijk om zelf ook duurzaamheid

te omarmen. De ambitie van Atos is
om 50% minder CO2 uit te stoten in
2030 en om in 2035 volledig CO2neutraal te zijn, maar het ziet er zelfs
naar uit dat de 50% vermindering
in CO2-uitstoot al eerder zal worden
gehaald.

ervoor te zorgen dat ze passen bij de
duurzame ambities van Atos. Maar
het omgekeerde gaat ook steeds vaker
op.
Duurzaamheid bij klanten

Een van de manieren om dit te
bereiken is een intern carbon-pricing
systeem dat momenteel wordt
opgestart. Hierbij worden directies
van de verschillende landen waarin
Atos actief is afgerekend op de
uitstoot van CO2, maar tegelijkertijd
mogen ze de CO2-reductie die ze bij
klanten weten te bewerkstelligen er
vanaf trekken. Op deze manier zorg
je ervoor dat het onderwerp echt ter
sprake komt aan de directietafel,
maar bied je op hetzelfde moment de
mogelijkheid om het op lokaal niveau
invulling te geven.

Ook de klanten van Atos vinden
duurzaamheid steeds belangrijker.
Daar wordt op ingespeeld door het
decarbonization project voor klanten.
“Eigenlijk is duurzaamheid ook het
kijken naar de hele bedrijfsvoering
en hoe je dingen efficiënter kunt
doen, door zorgvuldig om te gaan
met de resources die je hebt”, vertelt
Marianne. “Veel bedrijven zijn er al
actief mee bezig zonder dat ze het
in de gaten hebben, vaak onder de
noemer van efficiënte bedrijfsvoering.
Er zijn dus vaak al wat stappen gezet,
maar we zouden er een versnelling in
kunnen brengen door er heel gericht
naar te kijken”.

De lokale uitwerkingen kunnen dan
ook heel verschillend zijn. Zo lopen
er projecten om de datacenters te
vergroenen en kunnen ze klanten
aanbieden hun applicaties carbonfree te hosten in de Atos datacenters.
Maar er kan ook gekeken worden
naar het voorkomen van onnodige
reiskilometers of door afspraken te
maken met leveranciers, zoals de
cateraar. Is het bijvoorbeeld nodig
om van Eindhoven naar Groningen
te rijden voor een vergadering die
éen uur duurt? En zouden plastic
lepels bijvoorbeeld vervangen kunnen
worden door lepels van bamboe of
een ander duurzamer materiaal?
Leveraars worden elk jaar geaudit om

Om deze versnelling voor elkaar te
krijgen wordt duurzaamheid niet
behandeld als een mooie bonus
achteraf, maar wordt het juist al bewust
besproken tijdens de discussies vooraf
en meegenomen in het gehele proces.
Zo kan er samen met de klant gekeken
worden naar hoe de ‘footprint’
verkleind kan worden. Dan kan er
gekeken worden naar het auditen van
leveraars of naar werkplekdiensten
en cloud-oplossingen die kunnen
helpen het aantal reiskilometers
te verminderen. Maar er kan ook
gekeken worden naar het toepassen
van AI om zo het onderhoudsbeleid of
de leverketen efficiënter en daarmee
ook duurzamer te maken.

Olympische spelen

Een van de organisaties die door Atos
op deze manier ondersteunt wordt is
het IOC. Het is namelijk al jaren de
global IT-partner van de olympische
spelen. Achter het evenement zit een
hele grote hoeveelheid technologie die
geleverd wordt door vele verschillende
partijen. Atos koppelt al deze partijen
die daaraan meewerken aan elkaar
en houdt zich ook bezig met de
beveiligingsschil eromheen. Maar
afgezien van het logo op de koordjes
die iedereen om de nek heeft, is Atos
niet erg zichtbaar. Toch vinden ze dat
niet erg, “want dat betekent dat achter
de schermen alles vlekkeloos loopt”.
Ook bij het IOC zijn ze steeds meer
bezig met duurzaamheid. Daar kijken
ze steeds meer naar wat anders
kan, wat duurzamer kan. Atos helpt
hierbij. Zo zijn alle systemen nu in
de cloud gebracht, zodat er minder
reisbewegingen nodig zijn. Je hoeft
daardoor bijvoorbeeld niet naar Japan
om deze systemen te testen. Het
inrichten van het olympisch dorp
op een duurzame manier is ook iets
waarover wordt meegedacht, net zoals
het nog bereikbaarder maken van de
spelen. Dat je het niet alleen op tv
kan volgen, maar ook op je laptop of
op je telefoon. Maar Atos is er niet
alleen voor de technologie, ook de
olympische gedachte sluit goed aan
bij wat het doet. “Sport verbindt, en
met een brede diversiteit aan mensen
en vaardigheden zetten we als een
team een prachtprestatie neer”.

Marianne Hewlett
Marianne Hewlett begon haar carrière bij de software engineering afdeling
van Philips. Na omwegen is ze in de reclame- en marketingwereld terecht
gekomen, heeft ze uiteindelijk haar eigen marketingbureau opgezet en heeft
ze twee jaar in Engeland gewoond. Terug in Nederland kwam een vacature voor
een marketingdirecteur bij Atos Origins voorbij. Twintig jaar verder is ze chief
marketing officer van Atos Northern Europe en houdt ze zich onder andere bezig
met duurzaam ondernemen, met diversiteit & inclusiviteit en met onderzoek
naar de toekomst van werk.

DECEMBER 2020 SCOPE

9

Aan
Strategische
de top Verduurzaming
De groene GO-scooter is tegenwoordig niet meer weg te denken uit Eindhoven.
Overal waar je kijkt staat een deelscooter geparkeerd of rijdt er weer een
voorbij. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk? Wat is het doel hiervan? En wat is het
businessmodel erachter? Om deze vragen te beantwoorden sprak SCOPE met
Philippe van Raalte, marketingmanager van GO Sharing.
TEKST & DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Duurzame mobiliteit: Go Sharing
Go Sharing, het bedrijf achter de
groene e-scooters, bestaat ondertussen
net een jaar. Wat begon in Eindhoven
breide zich al snel uit naar de rest
van Nederland. Tegenwoordig is
het deelsysteem te verkrijgen in 25
verschillende gemeentes en zijn er
duizenden e-scooters beschikbaar. Het
deelsysteem werkt vrij simpel. Een
nieuwe gebruiker downloadt de app,
maakt een registratie aan en is klaar
om te beginnen. Op het moment dat
hij een scooter wil gebruiken, zoekt hij
in de app een beschikbare scooter op
de kaart. Voor €0.29 per minuut rijdt
hij naar de gewenste bestemming.
Hier kan de scooter weer worden
geparkeerd. De rit wordt beëindigd
en de scooter is weer beschikbaar
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voor de volgende gebruiker. Mocht
de scooter niet in het servicegebied
geparkeerd staan, dan wordt er €0.05
per minuut in rekening gebracht.
Al met al vrij simpel dus. Achter de
schermen gebeurt echter veel meer. De
deelscooters worden gecontroleerd op
schade. De accu’s worden verwisseld
door de zogeheten ‘Powerrangers’. En
steeds meer steden worden betreden
door de nummer één op de markt.
Zeker dit laatste is een belangrijk
aspect voor de groei die Go Sharing op
dit moment doormaakt.
Groeiende markt

De eerste 100 deelscooters, genaamd
Go-scooters, werden gelanceerd in
Eindhoven. Nog geen 2 maanden later

werd de volgende stad alweer betreden:
Rotterdam. Met de havenstad als
tweede klant kreeg Go Sharing
steeds meer bekendheid onder de
Nederlandse gemeenten. Philippe:
“Door de vooruitstrevende blik van
Eindhoven en Rotterdam keken steeds
meer gemeenten mee. Dit zorgde
voor een grotere naamsbekendheid,
gevolgd door meerdere meewerkende
gemeentes. Een sneeuwbaleffect.”
De naamsbekendheid was niet de
enige factor voor de groei. In maart
werd namelijk ook de strategie
aangepast. Naast de grote steden
moest er ook gefocust worden op
randgemeenten om de verschillende
regio’s te verbinden. Het doel: vervoer

Philippe van Raalte
Philippe, 28 jaar, is afgestudeerd Technische Bedrijfskundige van de
Hogeschool Amsterdam. Na zijn studie vond hij zichzelf nog niet klaar voor
de arbeidsmarkt en is hij de traineeship ‘data gedreven marketing’ gaan
volgen. Hierna kwam hij terecht bij Felyx waar hij 3 jaar heeft gewerkt.
Door een strategisch besluit van Felyx werd zijn contract niet verlengd en
is Philippe gaan reizen. Ondanks dat Philippe niet meer de ambitie had
om in de deelscooterbranche te werken kreeg hij na zijn reis een optie bij
GO Sharing. Hij besloot de kans met beide handen te grijpen. Inmiddels
werkt Philippe een half jaar bij GO Sharing als ‘marketing manager’.

voor iedereen toegankelijk maken waar
openbaar vervoer minder toereikend
is. Philippe vertelt: “We hebben steden
die goed lopen, maar we zijn pas echt
geslaagd als we door heel Nederland
goed lopen. Niet alleen in de grote
steden, maar ook in de gemeenten
daarbuiten.”
Voornamelijk door deze factoren
groeide Go Sharing uit tot de
grootste aanbieder van deelscooters
in Nederland. Dit terwijl het concept
al 2 jaar bestond. Concurrent Felyx
was Go Sharing voor en daarbij de
first mover op de markt. De eerste
elektrische deelscooters werden door
de startup gelanceerd in Amsterdam
op 1 juli 2017. In de vervolgjaren
betrad Felyx ook de steden Rotterdam,
Den Haag, Brussel, Groningen, Delft
en sinds kort Eindhoven. Toch is het
volgens Philippe juist een voordeel
om niet de first mover te zijn. “First
mover zijn is fijn, maar niet voor het
gehele systeem. Wij kunnen nu veel
sneller schalen omdat wij bepaalde
dingen zoals operatie of financiering
net iets anders doen en dat is in ons
voordeel.”, vertelt hij. Een voorbeeld

hiervan is de productie van de Goscooters. De e-scooters worden
geproduceerd in China en vanuit
daar geïmporteerd. Go Sharing is
de enige commerciële aanbieder die
de scooters van de desbetreffende
producent op de Nederlandse markt
mag zetten. Dit zorgt ervoor dat
concurrenten bij andere leveranciers
aansluiten. Volgens Philippe zijn er
andere leveranciers met meerdere
klanten vanuit de deelscooterbranche.
Dit zorgt op zichzelf voor langere
aanvoertijden wat de groei van een
concurrent kan belemmeren.
Toch hebben de concurrenten elkaar
nodig om verder te groeien. Er is op
dit moment veel vraag naar deze vorm
van mobiliteit. Om aan deze vraag te
voldoen moeten Felyx en Go Sharing
samenwerken. In een interview met
Eindhovens Dagblad zei CEO Raymon
Pouwels: “We vissen in dezelfde vijver,
maar die wordt steeds groter. Dit houd
je scherp en dat komt de service aan
de gebruiker alleen maar ten goede.”
Hij vervolgt: “We kunnen de vraag
zelf soms niet bijbenen. Juist ook door
corona: mensen gaan nu liever niet
met het openbaar vervoer.”

Niet alleen de vraag van de markt vergt
een samenwerking. Het overtuigen
van nieuwe gemeenten ook. Voordat
een stad wordt betreden moet er eerst
goedkeuring komen van de gemeente.
Onder het motto ‘samen sta je sterk’
proberen beide deze goedkeuring te
krijgen. Als de gemeente met beide
partijen instemt, begint de volgende
fase: de launch fase.
De Launch fase

Lloyd, de launch manager van Go
Sharing, is verantwoordelijk voor
het betreden van een stad. Een stad
wordt gekozen op verschillende
factoren. Eerst wordt er gekeken naar
steden die binnen de strategie van Go
Sharing vallen, namelijk de steden
in Nederland die ook naastgelegen
interessante steden hebben.
Vervolgens wordt er gekeken naar
het aantal inwoners, de mobiliteit
binnen de stad en de demografie. De
mobiliteit wordt geanalyseerd op basis
van het aantal autoreizen, fietsers en
toegankelijkheid van het openbaar
vervoer. Bij de demografie wordt
gekeken naar de verdeling studenten/
young professionals en oudere

Het belangrijkste van onze
marketing is eigenlijk de scooter zelf.
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werknemers. De data die hiervoor
wordt gebruikt, wordt verzameld
vanuit soortgelijke steden die op dit
moment al draaien. Zo werd Delft
geanalyseerd op basis van de data van
Rotterdam en Den Haag. Delft ligt
tussen de twee steden en is daarom,
in de ogen van Go Sharing, een
soortgelijke stad. Op basis van de data
werd de doelgroep bepaald en de stad
geanalyseerd.
Als er een stad is gekozen,
geanalyseerd en goedgekeurd door
de gemeente, wordt de stad betreden.
Het begint bij een awareness
campagne op de sociale media. Dit
is het moment dat de early adopters
zich inlezen of wellicht de app al
downloaden. Vervolgens komt de
PR strategie om de hoek kijken.
De pers wordt benaderd en de
marketing begint vorm te krijgen.
Als marketingmanager is Philippe
nauw betrokken bij dit proces. Hij
vertelt: “Het belangrijkste van onze
marketing is eigenlijk de scooter zelf.
De beste reclame die wij kunnen
hebben is een rijdende scooter want
dat valt op.” Buiten de reclame is
het volgens Philippe ook van groot
belang dat potentiële gebruikers zo
snel mogelijk een scooter gebruiken.
“Mijn belangrijkste taak is dat iemand
zo snel mogelijk op een scooter moet
stappen wanneer hij eenmaal de app
heeft gedownload. Hij moet ervaren
hoe fijn, flexibel en leuk het rijden op
een Go-scooter is.”, vertelt Philippe.
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Een manier om dit te verwezenlijken
zijn de gratis rijminuten die een
nieuwe gebruiker krijgt. Elke nieuwe
gebruiker krijgt 15 minuten gratis
rijtijd. Met kortingscodes kan dit zelfs
oplopen tot 30 gratis minuten. Dit
allemaal om de drempel te verlagen
voor nieuwe gebruikers en zo nieuwe
betaalde klanten te werven.

Als maatregel hanteert Go Sharing
een boetesysteem. Gebruikers kunnen
een melding maken als een Go-scooter
schade heeft of fout geparkeerd staat.
Bovendien worden de scooters om
de drie dagen gecontroleerd door de
‘Powerrangers’. De ‘Powerrangers’
vervangen
alle
lege
batterijen
door volle batterijen. Tegelijkertijd
controleren ze de scooters op schade
en de manier van parkeren. Bij een
melding van misbruik kan Go Sharing
een controle doen in het back-up
systeem. Hierin staan alle foto’s die
gemaakt zijn door gebruikers. Elke
gebruiker dient namelijk na zijn rit
een foto te maken van het geparkeerde
voertuig. Hierdoor kan Go Sharing de
dader achterhalen en optreden. Naast
de boetes worden er ook preventieve
maatregelen genomen. Zo worden
er campagnes gehouden vanuit de
marketingafdeling. Philippe: “Het is
nu aan ons om het fout parkeren en
het boetesysteem bewust te maken
onder de gebruikers. Je kan zeggen dat
het probleem ligt bij de eindgebruiker.
Maar ik vind ook dat we onze
gebruikers moeten faciliteren met
informatie met hoe hij wel om moet
gaan met de scooter.”

Parkeeroverlast

Groeiambitie

Helaas zitten er ook nadelen aan
het deelsysteem. Aangezien de
deelscooters geen eigen bezit zijn
van gebruikers wordt er regelmatig
verkeerd omgegaan met de scooters.
Scooters worden fout geparkeerd,
gesloopt of zelfs in de sloot gereden.
Zeker het fout parkeren zorgt voor veel
overlast voor niet-gebruikers. Scooters
worden midden op het fietspad,
zebrapad of voetpad geparkeerd.
Soms wordt er zelfs een scooter
teruggevonden in een winkelwagen.
Dit zorgt voor een negatieve naam van
Go Sharing. Philippe: “Het is jammer
om te zien dat de service zo wordt
gebruikt. Dit kan ervoor zorgen dat een
andere gebruiker een slechte ervaring
heeft. Dit is het laatste wat wij willen.”

Op de vraag wat de toekomstplannen
zijn van Go Sharing antwoordt
Philippe enthousiast: “We maken er
geen geheim van dat wij ook buiten
Nederland ambitie hebben. Het
is ons doel om gedeeld duurzaam
vervoer aan te bieden voor zoveel
mogelijk mensen. Als we heel ver
vooruitkijken is dit hopelijk ook op
andere continenten. We beginnen bij
Nederland en hopelijk volgen er ook
andere markten.” Of we straks ook
daadwerkelijk op vakantie gebruik
kunnen maken van de Go app moeten
we nog afwachten. De groeiambitie is
er in ieder geval wel.

Geïnteresseerd in een GO scooter?
Wil je na dit artikel ook rijden op een GO Scooter? Download dan de app en gebruik de
kortingscode: “INDUSTRIA” en krijg 30 gratis rijminuten.

Your delivery experts

The possibilities are endless!
DPD is the second largest player in the European courier, express and parcel market and is a leader in terms of innovations. At DPD
we believe that innovation and quality are the key to success. That is one of the reasons we are looking for specialists who strive
for the best solutions and want to be the best in their business. Get ready to operate in one of today’s fastest growing industries!

Join our team,

innovate
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En verder

Een week veganistisch eten; help?!
Naast de vele veranderingen in apparaten en producten worden er nog
op meer vlakken duurzame keuzes gemaakt. Een van deze vlakken is het
voedingspatroon. Steeds meer mensen kiezen voor een vegetarisch of
veganistisch dieet om hun steentje bij te dragen aan de verduurzaming. Maar
hoe is het om een veganistisch dieet te volgen? Wat doet dat met je en waar moet
je allemaal op letten? Om antwoord te krijgen op deze vragen volgden twee van
onze redacteuren, Robert en Stefano, een week lang een veganistisch dieet. Zij
delen hun ervaring.

TEKST Stefano Dimastrapasqua & Robert Geurten DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Wees gerust, hieronder volgt geen
betoog over de disproportioneel grote
ecologische voetafdruk van vlees,
de misstanden bij veehouderijen
of slachthuizen, of de aanzienlijke
hoeveelheid broeikasgassen die de
vleesindustrie uitstoot om jou van
een gourmetschotel te voorzien op
Kerstavond.
Op het moment van schrijven is het
alweer een ruime twee maanden
geleden sinds de kick-off vergadering
voor de laatste SCOPE van dit
kalenderjaar plaatsvond. Zoals je
waarschijnlijk al is opgevallen, staat
het thema ‘duurzame inzetbaarheid’
centraal in deze editie. Maar zeg nu
zelf, zou het niet hypocriet zijn om
een volledig tijdschrift te wijden aan
de investeringen van bedrijven in een
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betere wereld, als wij als aankomende
topmannen en –vrouwen ervoor
kiezen om geen bijdrage te leveren?
Cliché maar waar, een duurzamere
wereld begint bij jezelf. En zo was de
uitdaging om zeven dagen veganistisch
te eten geboren. Zeven dagen volledig
zonder dierlijke producten, dat
zijn bijna 10,000 minuten zonder
yoghurt met muesli, pistoletje met
filet americain of kaas. Zou ik dat wel
volhouden?
Er is maar één manier om daarachter
te komen; de proef op de som nemen.
In lijn met het motto ‘gedeelde smart
is halve smart’ stond ik er gelukkig
niet alleen voor. Het schijnt dat
Eindhoven sinds september een heuse
Vegan Student Association (zou dat
de natte droom van Jesse Klaver zijn?)

rijker is. Een snelle zoektocht op
internet naar recepten (wist je dat er
zelfs een Nederlandse Vereniging voor
Veganisme bestaat?) en een paar uur
in de keuken verder, stonden een week
lang tofu, sojabonen en kokosmelk op
het menu.
Lang verhaal kort; ik heb lekker
gegeten. Ondanks dat ik af en toe een
eitje, glas chocomel of stukje vis miste,
word je op deze manier gedwongen
om creatief te koken, en twee keer na
te denken voordat je iets in je mandje
bij de supermarkt legt. Weer eens wat
anders dan een pasta-pesto met kip!
Eet smakelijk!

Robert Geurten

Een week lang veganistisch eten is niet
iets wat ik mezelf drie jaar geleden zag
doen. Sterker nog, als er destijds geen
vlees in het gerecht zat maakte ik zelf
er nog een stuk vlees bij. Zo ook de
keer dat een huisgenoot veganistisch
had gekookt en ik met mijn andere
huisgenoten maar extra gefrituurde
kip bij de KFC bestelden. Want ja,
avondeten zonder vlees dat kon
natuurlijk niet.
Toch moest ik eraan geloven. Een week
lang als veganist door het leven gaan.
Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik al
minder vlees at dan drie jaar geleden.
Met een vegetarische vriendin werd
het steeds gebruikelijker om zonder
vlees te koken. Maar goed, om nu ook
geen kaas, vleesbeleg, melk of eieren te
eten werd me wel een uitdaging. Waar
ik voorheen twee eieren met een glas
melk nam voor ontbijt, werd dat nu
vervangen door een shake. Een shake
met hazelnootmelk, bevroren fruit en

havermout, een prima vervanging. De
lunch was wel een stuk lastiger. Waar
ik voorheen brood at met worst, kaas
of één van de zovele Johma salades
moest ik een alternatief zoeken. Een
quiche van Tofu, wraps met hummus
en gegrilde groenten waren de
vervangers. Voor het avondeten hadden
Robert en ik wat gerechten opgezocht
en zijn we zondag gaan koken voor
de rest van de week. Curries, pasta’s
en AVG’s zonder V waren onderdeel
van het menu. Wederom weer prima
alternatieven, vooral de curry met
zoete aardappel beviel goed.
Wat ik vooral merkte als veganist is
dat je heel veel tijd kwijt bent met wat
je eet. Het eten is over het algemeen
lekker (behalve tofu, maar goed
iedereen zijn smaak) het kost alleen
veel tijd om je maaltijden klaar te
maken. Bovendien ben je constant
bezig met je voeding waardoor je heel
erg bewust wordt van je eetpatronen.

Dit heeft er tot geleid, met natuurlijk
de gezonde maaltijden, dat ik aan het
eind van de week 3 kg was afgevallen.
Niet alleen viel ik af maar ik voelde me
ook een stuk fitter gedurende de week.
Helaas kan ik niet concluderen dat het
door het veganistisch eten kwam, het
was namelijk ook de eerste week dat
de kroegen weer moesten sluiten…
Al om al een prima week dus. Ik heb
goed gegeten en vond het minder
lastig dan dat ik voorheen dacht. Voor
de lezers die nu denken: ‘Ik wil nu
ook wel is een veganistische maaltijd
proberen.’ Hieronder staat het recept
van de zoete aardappel curry, geniet
ervan!

Stefano
Dimastrapasqua

Zoete aardappel curry
Ingrediënten voor 4 personen :
300 gr rijst
500 ml groentebouillon (1 tablet)
50 cl water
1 ui
500 gr sperziebonen
300 gr zoete aardappelen
4 bosuitjes
1/2 Chinese kool
1 teen knoflook
1 cm gember
400 ml kokosmelk

Bereidingswijze
2 el kerriepoeder
425 gr kikkererwten
peper
zonnebloemolie
zout

1.

Breng een pan met water aan de kook en kook de rijst volgens de
aanwijzingen op de verpakking en giet af.

2.

Snipper de ui. Verwijder de uiteindes van de sperzieboontjes en
snijd desgewenst doormidden. Schil de zoete aardappel en snijd
in blokjes. Snijd de bosuien in grove ringetjes. Was de Chinese
kool en snijd in repen. Snijd de knoflook en de gember vrij grof.

3.

Verhit twee eetlepels olijfolie in een wokpan en fruit hierin de ui
en de knoflook. Voeg de zoete aardappel toe en bak 5 minuten
mee. Voeg de sperziebonen, Chinese kool, kerriepoeder, gember
en kikkererwten toe en bak nog 3 minuten mee.

4.

Voeg de kokosmelk en desgewenst een scheutje water toe.
Schenk de groentebouillon in de pan totdat het geheel net onder
staat.

5.

Breng aan de kook en laat ongeveer 15 minuten pruttelen met
de deksel op de pan.

6.

Breng op smaak met peper en zout.

7.

Verdeel de rijst over 4 borden en schep de curry hierover. Garneer
met wat bosuitjes en eventueel wat koriander.
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Strategische
Congress
Verduurzaming
De afgelopen weken hebben we met zijn allen A Life on Our Planet gekeken
van Davis Attenborough op Netflix. Deze documentaire gaat over hoe de wereld
steeds minder wild wordt, en hoe we dat kunnen oplossen. David Attenborough
vertelt ons over de Nederlandse kassen, en de hoge opbrengsten die wij hier
in ons kleine landje kunnen bewerkstelligen. Hij ziet dit als de toekomst van
duurzaam eten, om zo meer ruimte te maken voor de wilde natuur. Wij spraken
met Jumbo over wat zij zien als en doen voor een duurzamere voedselketen.
TEKST Vita Broeken DESIGN Stefano Dimastrapasqua

De duurzame keten van Jumbo
Strategie voor de inkoop van groenten

Voordat we het kunnen hebben over
duurzaamheid in de keten, is het
belangrijk om te kijken naar hoe
inkoop georganiseerd is bij Jumbo. De
Ruiter vertelt dat hij werkt vanuit de
vraag van assortiment managers. Zij
onderzoeken wat wij, de consumenten,
willen kopen en leggen die vraag dan
neer bij de inkopers. Vervolgens wordt
gezamenlijk gewerkt aan een aanpak,
waarbij zowel gekeken wordt naar het
financiële aspect, risico’s in de keten,
kwaliteit en duurzaamheid. Zo heeft
bloemkool een veel grotere impact op
de productgroep groente, omdat het
een veel verkocht product is. Dit heeft
invloed op hoe De Ruiter zijn strategie
bepaalt, en hoe uiteindelijk de inkoop
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wordt ingericht. Van daaruit gaat De
Ruiter aan de slag, hij gaat op zoek
naar de geschikte leverancier en teler,
die de juiste kwaliteit, prijs en variëteit
kan leveren.
Duurzaamheid

Wanneer we het hebben over
duurzaamheid, ontwikkelt er een
korte discussie. Duurzaamheid is
namelijk afhankelijk van de definitie
daarvan, en binnen de agri-culturele
sector is dan de discussie over wat
duurzamer is. Voor Jumbo betekent
duurzaamheid onder meer productie
met aandacht voor mens, dier en
milieu.
Verduurzaming
vanuit
de basis, haalbaar voor de boer,
betaalbaar voor de klant. Per product

gelden daar ook andere afwegingen.
Voor kasproducten wil je een zo hoog
mogelijke efficiëntie om energie zo
efficiënt mogelijk te gebruiken. Voor
een vollegronds product gaat dat niet
op. Daar wil je voorkomen dat de
bodem wordt uitgeput door een te
hoge gebruiksintensiteit. Dat is een
heel belangrijk aspect om in de gaten
te houden. In Nederland leveren
telers topprestaties op het gebied van
efficiëntie, en doen ze dat op een zo
duurzaam mogelijke wijze. Wel is
het belangrijk dat daarin gekeken
wordt naar de invloed hiervan op de
natuur. Daarvoor kijkt Jumbo naar
certificering, zoals de GLOBALGAP,
wat de wereldwijde standaard is
voor Good Agricultural Practices en

Planet Proof certificering. Jumbo
is in Nederland grote aanjager
geweest in het opzetten van de
laatste certificering. Alle Nederlandse
groenten en fruit is 100% PlanetProof
gecertificeerd.
Verder is voor de duurzaamheid ook
natuurlijk belangrijk waar producten
vandaan komen en hoe ze verpakt
worden, hierin is De Ruiter erg
duidelijk. Als we een product uit
Nederland kunnen kopen, dan kopen
we het in Nederland. Pas wanneer
dit niet mogelijk is kijken we naar
buitenlandse aanbieders. En voor
wat betreft verpakkingen kijkt Jumbo
altijd naar duurzame alternatieven.
Zo hebben een aantal biologische
groenten en fruit en gelaserd etiket,
zijn appels in karton in plaats van
plastic verpakt en verving Jumbo de
plastic zak voor de bananen voor een
banderol. Of een verpakking anders
kan heeft met veel facetten te maken,
waar versheid en kwaliteit er een van
is. Een plastic om een komkommer?
Die zorgt ervoor dat de komkommer
minder snel bederft, in de winkel of
bij de consument thuis.
Tot slot bestaat duurzaamheid niet
alleen uit het milieu aspect, maar
uit het sociale aspect, de mensen die
werken in de industrie. Jumbo stelt
hier veel belang bij, en heeft dan ook
een mensenrechtenbeleid. Deze is
doorvertaald naar een zogeheten code
of conduct die zij stellen aan hun
leveranciers en telers voordat ze met
hen in zee gaan.

De toekomst van de keten

De voedselketen is aan het veranderen,
er wordt continu geïnnoveerd om
ervoor te zorgen dat de toenemende
vraag op een duurzame manier kan
worden vervuld. In Nederland lopen
we voorop in deze ontwikkelingen,
zo
zijn
telers
in
Nederland
vooruitstrevend op het gebied van
automatisering en crop-rotation ter
voorkoming van het uitputten van
grond.
Jumbo kijkt hierin maximaal vijf
jaar vooruit, de veranderingen die
plaatsvinden en gaan vinden door
klimaatverandering en wereldwijde
bevolkingsgroei zijn niet makkelijk
niet te voorspellen. Daarom is
het voor Jumbo belangrijk om
hieromtrent in gesprek te blijven

met belanghebbenden, op de hoogte
te blijven van deze veranderingen en
kennis te nemen van wetenschappelijk
onderzoek. Alleen op die manier
kunnen we namelijk op een duurzame
manier, gezond blijven eten.
Voor studenten en afgestudeerden

Hierin vindt Jumbo het ook belangrijk
samen te werken met universiteiten,
daarom zijn er altijd stageplekken
voor studenten (jumbowerkt.nl), en
kunnen afgestudeerden terecht bij het
Dream Big traineeship.

Wouter de Ruiter
Wouter de Ruiter is 38 jaar, en is senior inkoper voor de groente van Jumbo. Dit maakt
hem verantwoordelijk voor alle groenten die wij kopen bij Jumbo. Van vollegrondsgroenten, tot voorgesneden groenten. Hij heeft zelf een opleiding gedaan HBO Facilitair
Management, en is daarna aan de slag gegaan als inkoper in de voedingsindustrie.
Ondanks dat zijn kinderen graag zouden willen dat hij snoep of frites zou inkopen,
werkt hij al jaren met plezier met agri-culturele producten, en noemt hij zichzelf een
echte foodie.
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Internationaal
Internationalization, despite all of its benefits and opportunities it poses,
also comes with a cost. Over the past years, ESTIEM (European Students
of Industrial Engineering and Management) has become more and more
conscious about its environmental impact. As an international student
organisation, many of ESTIEM’s members travel through Europe to attend
events organized by other Local Groups and many of them travel by plane.
Given that flying is one of the most polluting ways to travel, ESTIEM has
come up with several initiatives to reduce their environmental impact.
TEKST Daan Mul & Stef Herrebout Design Stefano Dimastrapasqua

Social and Environmental
Responsibility within ESTIEM
This year, ESTIEM celebrates her 30th
birthday. It was on November 23rd 1990
that fourteen IEM student associations
came together in Berlin and founded
ESTIEM. Over these 30 years, the
world has changed considerably,
environmental
and
sustainability
issues were simply still out of business
scope in the early 90’s. Business at the
time was mainly conducted based upon
the idea of Economics Nobel Prize
winner Milton Friedman (1970) who
stated that “the business of business
is business”, arguing that the only
social responsibility of business was
to maximize profits. Since that era,
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a lot of progress has been made in
integrating sustainability into business
goals. However, research after research
confirms the still ongoing deterioration
of natural capital.
The increasingly complex societal
challenges imposed on the world
require collective approaches and
initiatives, implemented and accepted
at every layer of society, everywhere. In
ESTIEM’s pursuit to not only minimize
its own carbon footprint but to also
have a societal impact on corporate
and academic sustainability, the Social
and Environmental Responsibility

Committee (SERC) was founded.
The mission of SERC is “to connect,
educate and support ESTIEM in the
making of initiatives relevant to Social
and Environmental Responsibility.”
The SERC aims to achieve this through
its three main responsibilities, which
are defined as follows.
Ensuring responsibility of ESTIEM’s internal
actions

The SERC offers tools for both Local
Groups and individual ESTIEM’ers
on how to organize events, travel
and live their ESTIEM-life in a more
sustainable way. They are investigating

how environmental responsibility is
perceived in ESTIEM and how ESTIEM
can improve to become an even more
responsible organization. A current
project of the SERC is the Carbon
Footprint Compensation Partnership.
ESTIEM is entering into partnerships
with companies and institutions
who are willing to compensate for
emissions caused by travelling for
Central ESTIEM, in exchange for
visibility at an enormous platform and
various other benefits. This partnership
is based on ‘Carbon Offsetting’, which
lets individuals and organisations
compensate for their carbon footprints
by donating money to environmental
projects. These donations are used
to support projects that reduce CO2
emissions, such as clean energy projects
or reforestation projects, leading to a
net-zero balance of emissions.
Having an impact on the outside world

With the SERC, ESTIEM aims to
realize its potential as a huge student
organization to change and improve
the world around us. The goal of the
SERC is to magnify ESTIEM’ers voice
in issues that they see important to
affect. They promote climate action
and equal opportunities for everyone
through assessing the needs and
opinions of ESTIEM’ers in societal and
environmental topics. The gathered
and evaluated data is then published in
impactful locations.

Raising awareness

Last of all, the SERC aims to provide
fact-based information, ideas and
inspiration for ESTIEM’ers that
contribute to the caring of each other
and the environment. They aim to
create a far-reaching exposure in all
relevant channels, educate people and
cultivate responsible mindsets. The
committee raises awareness on how to
travel more sustainably. For example
regarding the mode of transportation,
needed luggage, planning routes,
contributing to local businesses etc.
Additionally, they share fact-based
ideas, tips and innovations related to for
example green lifestyles, new products
or waste reduction.

Almost
all
large
organisations
nowadays have environmental goals
and teams facilitating these goals. The
SERC is an example of such a team. The
SERC is a place where you can reduce
environmental impact, gain experience
in tackling social and environmental
challenges and work in an international
team. Might you be interested, be sure
to check https://internal.estiem.org/
social-environmental-responsibilitycommittee/ or send an email to leader.
serc@estiem.org.
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“

Marie-Eliane Muylkens
Marie, vierdejaars Technische Bedrijfskunde
student, is inmiddels 3 maanden onderdeel van
het SOLID team. Ze komt uit het dorpje Luyksgestel
waar ze is opgegroeid met haar broer en ouders.
Met beide ouders als afgestudeerd Technisch
Bedrijfskundige is het bedrijfsleven er met de
paplepel ingegoten. Fabrieken zoals de Audi
fabriek en de Playmobil fabriek werden meerdere
malen bezocht. Bovendien kon Marie van dichtbij
meemaken hoe het was om te werken als
Technisch Bedrijfskundige en zag ze de diversiteit
in de banen van haar ouders. Mede hierdoor en
door haar passie voor wiskunde werd haar studie
keuze gemaakt: Technische Bedrijfskunde. Naast
haar studie doet ze aan zumba, karaten en is ze lid
van de bordspelvereniging. Sinds dit academisch
jaar is ze ook actief aan het werk in het team van
SOLID.
SOLID
Al in haar eerste jaar kwam ze in aanraking
met SOLID. Tijdens een collegepraatje raakte
ze geïnteresseerd maar paste het helaas nog
niet in de planning. Ondanks dat ze graag iets
goeds wilde doen voor het milieu en deel wilde
uitmaken van het SOLID team wilde ze toch liever
geen studie vertraging oplopen. In haar derde jaar
bleek dit toch nodig te zijn en besloot ze alsnog
wat naast haar studie te willen doen. Met het
doel om praktischer te werk te gaan solliciteerde
ze voor een functie in het team van SOLID.

Spotlight
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

Marie zit bij het marketing team waar ze de
functie Communication Strategist bekleed. Ze
solliciteerde voor het marketing team om is
buiten het vakgebied van de studie Technische
Bedrijfskunde te kijken. Als Communication
Strategist is ze verantwoordelijk voor een deel
van de communicatie vanuit SOLID. Voor alsnog
heeft Marie de nieuwsbrieven gemaakt en wat
losse taakjes uitgevoerd. In het aankomende
collegejaar zal ze der vooral bezig houden met
hoe SOLID zich zelf presenteert naar de buiten
wereld.
The Metal Power 100
Het team zal aankomend collegejaar de
ontwikkeling van iron fuel voortzetten. Het
‘Metal Power’ project houdt zich bezig met de
verbranding van ijzerpoeder. Door de verbranding
komt warmte-energie vrij die gebruikt kan
worden voor vele fabriek processen. Afgelopen
oktober was de demonstratie van de eerste
ijzerpoederverbrander, genaamd The Metal
Power 100. The Metal Power 100 is gevestigd
in de Bavaria brouwerij en draagt hier bij aan
het brouwproces. De volgende stappen zijn het
vergroten van de opstelling en proberen het
restpoeder wat overblijft na de verbranding weer
om te zetten naar ijzerpoeder. Iets waar Marie
aankomend collegejaar zich mee bezig gaat
houden.

”
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Strategische
Congress
Verduurzaming

De belangrijkste resource van een bedrijf: mensen. Maar hoe kun je ondanks
krapte op de arbeidsmarkt toch voldoende werknemers aannemen? En hoe kun
je duurzaam je personeelsbestand laten groeien? SCOPE sprak hierover met
Joep Giebels, Process Engineer bij Prodrive Technologies.
TEKST Bob van Ginkel DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Groeien in een krappe arbeidsmarkt
In de laatste vijf jaar is Prodrive
Technologies sterk gegroeid van 758
naar 1783 werknemers. Ze willen
graag bijdragen aan de ontwikkeling
van de Brainport regio, samen met
bedrijven als Philips en ASML. De
personeelsgroei is hierbij van cruciaal
belang voor de start van nieuwe
projecten en verdere uitbreiding van
de organisatie. Zonder voldoende
werknemers kan een bedrijf immers
niet of nauwelijks groeien. Echter
wordt de groei van Prodrive steeds
complexer door een tekort aan
technisch personeel in de regio.

“Je kunt niet groeien als je
onvoldoende mensen hebt.”
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Volgens Giebels zijn veel werknemers
bij
Prodrive
ambitieus
en
gemotiveerd. Hierdoor zijn ze bereid
om overuren te maken die ten goede
komen van de organisatie. Echter is
er wel een limiet tot het aantal uren
dat werknemers kunnen en willen
besteden aan hun werk. Daarnaast
is het ook niet gewenst voor een
organisatie om haar personeel te
pushen naar hun capaciteitsgrens.
Wanneer men namelijk voor een
langere periode overwerkt, kan dit
persoonlijke gevolgen hebben voor de
werknemer zelf en de nodige risico’s
met zich meebrengen, zoals stress
en burn-out gerelateerde klachten.
Prodrive wil niet van haar personeel
verlangen om overuren te maken. Ze
willen juist dat de werkdruk op het
huidige personeel verlicht wordt.

De bedrijfsdoelen van Prodrive
moeten behaald kunnen worden
zonder dat men constant overwerkt,
vertelt Giebels. Vandaar het belang
van het vinden van de pijnpunten
in het personeelsbestand, zodat de
organisatie stabiel en duurzaam kan
blijven doorgroeien.
Model

Om op een duurzame manier
het
personeelsbestand
en
de
organisatie te laten groeien, heeft
Prodrive een eigen Sales en Human
Resource
model
ontwikkeld.
Het model is gebaseerd op een
productiviteitsfactor die is bepaald
aan de hand van de werklast en
de omzet. Door vervolgens de
huidige en toekomstige projecten
te analyseren, kan het model met

behulp van de productiviteitsfactor
voorspellen hoeveel en wat voor
type werknemers er nodig zijn in
de toekomst. Zo wordt het voor
Prodrive inzichtelijk waar de grootste
pijnpunten in het personeelsbestand
zitten. Vervolgens kan op het model
geanticipeerd worden door specifieke
wervingsactiviteiten op te zetten
om deze pijnpunten op te lossen.
Met als gevolg dat nieuwe projecten
voldoende
personeel
hebben
alvorens deze starten. Daarnaast
hoeven werknemers minder snel
van lopende projecten gehaald te
worden, waardoor ze zich beter
kunnen focussen op hun huidige
werkzaamheden en de werklast
verminderd wordt. Dit zorgt ervoor
dat het bedrijf kan blijven groeien op
een gezonde en duurzame manier.
Uitdaging van het model

Door het model continu te blijven
verbeteren, kan het na verloop van
tijd steeds preciezere en specifiekere
voorspellingen maken. Echter is het
volgens Giebels de truc, en tevens
het lastigste om de applicatie simpel
te houden. Hoe eenvoudiger je het
gebruik van het model maakt, des
te beter men het accepteert en gaat
toepassen.
Om het model kloppend te houden
en met het bedrijf mee te laten
groeien is niet makkelijk. De trend
binnen de verschillende markten
die Prodrive bediend kunnen
constant veranderen. Daarom is
het model dusdanig ontwikkeld
dat variabelen kunnen worden
aangepast. Door deze flexibiliteit is
het mogelijk om snel te reageren op

onverwachte situaties en vervolgens
de
personeelsbehoefte
hierop
aan te passen, zoals bijvoorbeeld
marktveranderingen door de invloed
van corona. Als er door corona
bepaalde orders worden vertraagd
of uitgesteld, kan het model en dus
ook de resourcebehoefte hierop
worden aangepast. Daarnaast maakt
deze flexibiliteit het mogelijk voor
Prodrive om op voorhand risico’s en
markt scenario’s te simuleren en haar
groeiplan hiermee te verbeteren.
Voor het leven

Binnen Prodrive is men op zoek naar
werknemers voor de lange termijn.

De visie van Prodrive luidt daarom
ook “employee for a life time”. Het
is fijn om mensen met ambitie voor
techniek voor een langere periode
aan Prodrive te binden, aldus
Giebels. Iemand voor een paar jaar
in dienst hebben is niet voordelig
vergeleken met het in dienst hebben
van een werknemer voor de lange
termijn. Een kort dienstverband vult
namelijk een tijdelijk gat op, maar
het is niet een duurzame manier
om het personeelsbestand uit te
breiden. Bovendien heeft het zoeken
naar werknemers voor de langere
termijn nog een voordeel. Het is veel
leuker om iemand voor een langere

“De truc, maar ook het lastigste, is om
het simpel te houden.”
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periode in dienst te hebben, vertelt
Giebels. In de eerste jaren leert een
werknemer het bedrijf te begrijpen
en doet veel kennis op van het bedrijf.
Wanneer je langer voor een bedrijf
werkt, ken je de processen en de
mensen waardoor je veel efficiënter
gebruik kunt maken van je directe
werkomgeving.
Om werknemers voor langere tijd
te binden aan Prodrive worden
werknemers
veel
vrijheid
en
verantwoordelijkheid
aangeboden
om zichzelf te ontwikkelen. Op
deze manier wordt er een proactieve
houding gestimuleerd. Prodrive
heeft ondervonden dat werknemers
ambitieuzer en actiever zijn om

iets voor elkaar te krijgen wanneer
werknemers meer eigendom ervaren
over hun eigen werk en meer
beslissingsvrijheid hebben.
Door werknemers op verschillende
manieren te faciliteren probeert
Prodrive haar werknemers te laten
blijven. Denk aan een telefoon,
personal coach, bootcamps en een
fitnessruimte. Maar ook door een
leuke werkplek aan te bieden. Zo is er
bijvoorbeeld een laboratoriumruimte
vol met technologie (een ‘speeltuin’)
waar werknemers gebruik van
kunnen maken. Het is niet makkelijk
werknemers te vinden die zich
durven te binden, zeker niet in de
krappe technische arbeidsmarkt.

Vandaar dat het model goed van pas
komt om de resourcebehoefte te
specificeren en ervoor te zorgen dat,
ondanks de krappe arbeidsmarkt,
Prodrive toch op een duurzame
manier kan blijven groeien.

Joep Giebels
Joep Giebels (25 jaar) is begonnen met Werktuigbouwkunde aan de Fontys, waarna hij
de master Innovation Management aan de TU/e gedaan heeft. Zijn afstudeeropdracht
bij de Human Performance Management vakgroep ging over het optimaliseren van
productiegroepen op de productieafdelingen van Prodrive om de performance op de
werkvloer te verbeteren.
Na zijn stage werktuigbouwkunde in Nieuw-Zeeland wilde Giebels meer met de
techniek bezig zijn en iets doen wat aansloot bij zijn studie. Deze aansluiting vond
hij bij Prodrive. Nadat hij was begonnen op de productieafdeling, groeide hij door tot
Support Engineer in de cleanroom waar hij zich bezighield met verbeteringen op de
vloer en het ondersteunen van het personeel. Doordat Prodrive Giebels veel vrijheid en
verantwoordelijkheid gaf, voelde het als een logische stap om vanuit de productievloer
door te groeien tot Process Engineer bij Prodrive.
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AME is an independent developer and manufacturer of high quality electronic products located in the top
technological region of the world (Brainport Eindhoven). Our goal is to create innovative products that exceed
customer expectations. We accomplish this by integrating product development and manufacturing and
keeping a clear focus on the product and its function. Driven by technology, we strive for the best solution
combining the disciplines of electrical, mechanical, software and industrial engineering. Through creativity,
passion, ambition, motivation and a highly educated level of our employees AME secures its goal of being a
profitable company.

Power Conversion

Internet of Things

Sensing & Actuating

JOIN OUR TEAMS
Driven to exceed expectations and to excel in creating
innovative solutions, our team of experts in continuously
looking for future best-in-class colleagues within the
technological disciplines of applied physics, electrical,
mechanical, software and industrial engineering. If you are
interested in working with a talented, ambitious and
experienced team of professionals you are welcome to
apply for a job or take a look at our opportunities by visiting
our website.

INTERNSHIPS
AME is the ideal work environment to develop hands-on
experience while completing your studies. You will be
involved in challenging real-world projects and work with
experts from a multitude of technological disciplines. We
invite you to get in touch with us to discuss any internship
openings.

Esp 100 | 5633 AA | Eindhoven

recruitment@ame.nu

+31 40 26 46 400

WWW.AME.NU
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Internationaal
Since last academic year the study Industrial Engineering switched to English as
main language. This gave international students the opportunity to study here,
in Eindhoven. In this article international students give an insight in their lives
and their experiences as an international student. This edition Carlota Prieto
Feldmann, a first year student, will tell about here experiences of the first few
months in Eindhoven.

TEKST Carlota Prieto Feldmann DESIGN Stefano Dimastrapasqua

My experience as an international
student
My name is Carlota Prieto Feldmann,
I am from Madrid, Spain, and this
is my first year in Eindhoven as a
freshman in Industrial engineering.
Every time I meet someone here I
get asked the same question: why
Eindhoven? Honestly, the answer is
pretty simple: why not? In Spain, a
lot of students leave to study abroad
for university, mainly to England
or the USA, but the Netherlands
is becoming quite popular among
students.
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But that is not the main reason.
Industrial engineering is different
here compared to other countries;
the program differs a lot from the
one you study in Madrid and has a
lot more group work and projects.
Furthermore; TU/e has such an
amazing campus right in the center
of the city which is hard to see in
other European cities. I remember
I came to visit campus last year in
October for an open day and we
decided to come to see the university

one day before, to really see what
kind of atmosphere was there on
campus. I do not think I even saw
pictures before coming to visit the
university and when we got here
on a busy Friday afternoon, full of
students walking around such a big
campus, we were astonished. I knew
I fell in love with the place and had
to come here for university.
It is late October, and I have already
been here for more than 2 months and

it feels like it’s been a week. I still feel
like a tourist in this city. I am doing so
many different things in my day to day
compared to home. Riding a bike, for
example, I remember the first time I
had to ride a bike here. Before coming
here, I think the last time I rode a bike
was when I was 8. It was as if I forgot
how to use a bike. And like that a lot of
small things that I would have never
done if I had stayed at home.
What I have loved about coming here
is living by yourself. I guess that is one
of the advantages of studying abroad,
is that you get to do what you want
whenever you want. The first month,
when everything was still open, going
out with my friends and not have to
worry about going back home as no one
is really waiting or expecting you to be
there, at the end of the day living the
day-to-day that you want to live without
anyone telling you what to do. However,

I have experienced the perks of living
without your parents: cooking, cleaning,
doing laundry… But I guess that’s part of
the charm, getting that independence.

Up until today, I’ve been enjoying my
experience but hopefully, the situation
with COVID-19 will get better and we
can have a more regular student life.

Something I wish that happened more
is meeting people from here. The first
month here I got to meet some dutch
people and I wasn’t expecting such
a cultural shock. The first weekend
here, right after intro week, I went out
with my intro group, all dutch, and I
remember being the last one getting
there and having to chug down a beer
when I had never finished a beer ever
before in my life. And that night I
realized I had to leave behind my dislike
for the beer. I was also surprised about
how much Dutch people drink, in Spain
we do not start to drink until past 8 pm
at least and every time I hung out with
people from here I always saw someone
with a beer in their hand no matter what
time it is. And honestly, I love it.
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‘Zij zijn de kinderen van de rookvrije generatie’. Dit statement is te vinden op de
allereerste pagina van het Nationaal Preventieakkoord dat op 23 november 2018
werd getekend door de rijksoverheid en ruim zeventig maatschappelijke partijen.
Het doel van dit akkoord is om door middel van tweehonderd verschillende acties
het roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen onder de
Nederlandse bevolking. De kinderen die worden genoemd zullen leven in het jaar
2040, een tijd waarin volgens het akkoord nog maar vijf procent van Nederland rookt.
TEKST Niek de Jong DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Rookvrij
Universitair Nederland
Het preventieakkoord richt zich op
drie pijlers om de algehele gezondheid
van de Nederlandse bevolking te
verbeteren. Zo moet het aantal
mensen met overgewicht terug worden
gedrongen van 50 naar 38 procent en
wordt er gestreefd naar een generatie
die niet gedronken heeft voor zijn of
haar achttiende. Het laatste en meest
ambitieuze doel wordt gesteld op het
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gebeid van roken. Tegen 2040 moet
het aantal rokende mensen gedaald
zijn van 23 naar 5 procent. Een van de
acties waartoe besloten is, is het rookvrij
maken van alle schoolterreinen vanaf
het schooljaar 2020/2021. Zo ook onze
eigen TU/e campus.
De Rookvrije Campus

SCOPE sprak met Peter van de Burgt,

arbo- en milieucoördinator, en tevens
projectleider ‘rookvrije campus’, over de
transitie naar een campus waar roken
volledig verboden is. Sinds 2004 waren
alle universiteitsgebouwen al rookvrij,
en daar is sinds 1 augustus dus het
gehele buitenterrein bij gekomen. Op
de plattegrond kan worden gezien dat
het overgrote deel van de TU/e campus
binnen de rode lijnen valt. Beleid

hiervoor maken is echter makkelijker
gezegd dan gedaan. Van de Burgt: ‘Een
basis- of middelbare school wordt vaak
afgeschermd door een hek, waarbinnen
dan dus niet gerookt mag worden. Dat
is duidelijk. Op het universiteitsterrein
kan iedereen lopen. Daarnaast hebben
we hier te maken met vrijwel allemaal
volwassen mensen. Dat zijn studenten,
medewerkers,
andere
bedrijven,
aannemers, bezoekers en nog veel meer
externen.’ Door deze moeilijkheden
heeft de overheid enige coulance
getoond. Zo hoeft er bijvoorbeeld niet
24 uur per dag gecontroleerd te worden
maar alleen tijdens de college-uren,
die door de TU/e zijn vastgesteld van
acht uur ‘s morgens tot acht uur ‘s
avonds. ‘Dit maakt de controle al een
stuk gemakkelijker. De Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
controleert namelijk ook actief het
beleid van de universiteit, waarbij in
geval van overtreding boetes kunnen

worden opgelegd oplopend tot €4500.’
Mede door de coronacrisis is er niet
gelijk vanaf het begin van het collegejaar
begonnen met handhaven. Dit zal vanaf
1 januari gebeuren.
Naast het maken van beleid, en het
vervolgens handhaven van dit beleid,
heeft de universiteit nog een laatste
taak volgens de regels van het Nationaal
Preventieakkoord. Zo moeten er
ook duidelijke markeringen worden
aangegeven. Mocht je ondanks de
coronacrisis de afgelopen maanden op
de campus zijn geweest, dan heb je deze
visuele geheugensteuntjes ongetwijfeld
opgemerkt. Er staan grote banners bij
alle campusingangen en stoeptegels
zijn met stickers beplakt op de vroegere
rookplekken.

gezondheid van de samenleving’, geeft
Van de Burgt aan. De belangrijkste
maatstaaf in het beleid is het niet
faciliteren van rookmogelijkheden aan
studenten. Een direct gevolg hiervan
is dat het Hubble Community Café en
de woontorens Luna en Aurora geen
uitzondering vormen op het beleid.
‘Gezien het feit dat zij studenten
faciliteren zal het rookverbod ook
gelden rondom deze gebouwen. Wat
in de woontorens zelf mag, is aan
de
betrokken
woningcorporaties,
daar hebben wij niks over te zeggen.’
Daarnaast vinden er jaarlijks ook
ontzettend veel evenementen plaats op
het terrein van de TU/e, zowel van inals externen. Ook zij zullen zich aan het
rookbeleid van de universiteit moeten
houden en daar zelf op handhaven.

Geen uitzondering

Stopcursussen

‘Iedereen is wel gebaat bij een schonere
omgeving en een verbeterde algemene

Wie de stickers en banners op de campus
gezien heeft, zal ongetwijfeld ook zijn
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opgevallen dat er stopcursussen worden
aangeboden. Deze worden aangeboden
in samenwerking met SineFuma. De
cursussen worden volledig vergoed
door de zorgverzekering en in het
preventieakkoord is zelfs opgenomen
dat het eigen risico niet betaald
hoeft te worden. Daarnaast worden
ook medicijnen en nicotinepleisters
vergoed. Op dit moment hebben
negen mensen zich aangemeld voor
de cursussen. Echter zal dat geringe
aantal ongetwijfeld te maken hebben
met de huidige coronasituatie, aldus
Van de Burgt. ‘Aangezien veel mensen
thuis werken, zal de druk om gelijk een
stopcursus te beginnen minder zijn.’

Slot

‘Towards a smoke free generation’,
zo luidt de tekst op de banners en
stickers op de campus. Volledig in
overeenstemming met ‘de kinderen
van de rookvrije generatie’ uit het
Nationale Preventieakkoord. Naast
roken zullen ook overgewicht en
problematisch
drinken
aandacht
krijgen op de universiteit. Van de Burgt:
‘Gaat alcohol verbannen worden?
Ik denk het niet, en ik hoop het ook
niet. Studenten zullen altijd deels met
alcohol verbonden blijven. Maar laten
we het wel verantwoordelijk doen.
Gelukkig gaat dat in samenwerking met
de verenigingen nu al goed.’ Wat de

toekomst brengt voor alcohol mag dan
misschien nog onduidelijk zijn, maar
een ding is zeker: rokers op de TU/e
campus zullen voortaan een stukje
verder moeten lopen.

Rokend Nederland
Het Trimbos-instituut is het landelijk Nederlands kennisinstituut voor de verslavings- en gemeenschappelijke zorg. Jaarlijks verzamelt
zij gegevens onder de Nederlandse bevolking over bijvoorbeeld roken. Daaruit blijkt dat in 2019 het aantal dagelijkse rokers in de
verschillende leeftijdsgroepen nagenoeg gelijk was, maar dat het aantal niet-dagelijkse rokers afnam naarmate de leeftijd toeneemt. Ook
is het opleidingsniveau en het geslacht een belangrijke factor; zo wordt er door mensen met een HBO of universitaire opleiding minder
gerookt. Ook roken vrouwen minder vaak dan mannen.
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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 Jeroen Martens & Pieke Kokke DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Jeroen Martens
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Ik ben begonnen bij de Gelderse
Papiergroep als management trainee.
Het bleek al snel dat ik zo’n klein
bedrijf niets voor mij was. Ik ben toen
naar Fokker gegaan, daar heb ik tot het
faillissement in 1996 in diverse functies
gewerkt. Daarna ben ik naar Ierland
gegaan waar ik site manager was van
een DC. Daarna ben ik consultant
geworden, eerst bij Bakkenist, toen na
de overname bij Deloitte. In 2015 ben ik
begonnen bij DHL en heb daar een heel
aantal functies gehad. Inmiddels ben ik
verantwoordelijk voor transport product
development.
Hoe ben je gegroeid of verbeterd in het
afgelopen jaar? Hoe heb je dat gedaan?
Ik ben vorig jaar van Solutions
Design voor transport naar Product
Development gegaan. Dit werd
gefaciliteerd door het Management
Development proces binnen DHL.

Wat was het belangrijkste moment in je
carrière en waarom?
In 2014 bleek dat er geen plek meer
was bij Deloitte (up or out). Ik ben
toen bij DHL terecht gekomen (via een
headhunter). Dit bleek een ideale plek
voor mij te zijn: een grote internationale
organisatie in de logistiek die voor
professionals veel vrijheid gaf en geeft
in de uitoefening van het werk.
Hoe ziet op dit moment je work/life
balance eruit, en ben je daar gelukkig
mee?
Mijn work balance is erg goed. Ik heb
een internationale functie waar ik veel
moet reizen maar ook veel vrijheid heb
in hoe ik mijn werk kan organiseren.
Dit betekent dat ik thuis ben ook echt
thuis kan zijn….

vindt. Het gebeurt zelden dat je
uiteindelijk terecht komt in de richting
die je (af)studeert en geniet van het
studentenleven, dat komt nooit meer
terug!!!
Als je één van de vragen zou mogen
veranderen, welke zou dat zijn en
waarom?
Ik zou de vraag: “Hoe ben je gegroeid
of verbeterd in het afgelopen jaar? Hoe
heb je dat gedaan?”, willen vervangen
door de vraag: “Wat maakt je gelukkig in
je werk?”. Omdat je uiteindelijk alleen
goed kan presteren als je gelukkig bent
in je werk. Voor mij is dat vrijheid,
kunnen beschikken over je eigen
agenda!!

Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Kies een studierichting die je leuk

Hans Wouters

Jeroen Martens
Leeftijd: 59 jaar
Jaar van afstuderen: 1986
Functie: Head of Transport Product
Development MLEMEA
Organisatie: DHL

SCOPE 1, 2021
Senior Program
Manager bij Deloitte

Rob ten Cate
SCOPE 3, 2020
Supply planner bij
Mars
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Pieke Kokke
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Ik ben begonnen als supply chain
consultant, een super leerzame
ervaring om veel verschillende
bedrijven te leren kennen. Na 5 jaar
ben ik overgestapt naar Mars, een
leuk FMCG bedrijf met een goede
combinatie van techniek en mensen. De
eerste 5 jaar heb ik verschillende rollen
in de productie gedaan en daarna ben
ik verhuisd naar de UK als operations
manager. Inmiddels zit ik al weer
2 jaar in Chicago, verantwoordelijk
voor de supply planning standaarden
wereldwijd. Heel erg leuk, helemaal
in deze tijden waarin planning steeds
belangrijker wordt en systemen steeds
meer kunnen.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Ik denk de laatste tijd nog vaak terug
aan voorraad beheer. Een onderdeel van
mijn huidige functie is het bouwen van
capability op het gebied van voorraad
optimalizatie. Eigenlijk vertaal ik dus
het vak voorraadbeheer, zodat het
voor al onze planners begrijpbaar is.
Daarnaast zijn we inmiddels natuurlijk
wel een aantal jaren verder, dus dit
wordt gecombineerd met machine
learning/artificial intelligence, iets
wat toen nog niet bestond. Ten slotte
heb ik ook nog best vaak contact met
andere studenten, bijvoorbeeld als we
een vacature hebben, ik eens extern
wil benchmarken of als ik een leuke
spreker zoek voor een team meeting.
Is er een stap in je carrière die bepalend
is geweest en zo ja welke?
Hoe groter de sprong in het diepe
hoe meer ik heb geleerd; de stap van
supply chain naar productie, van een
lokaal team naar een global team, van
een technische rol naar een manager
van een groot team. Hoe meer ik leer
hoe enthousiaster ik word en hoe meer
het me vormt natuurlijk. Maar de
verhuizingen naar Londen en Chicago
met mijn gezin zijn wel erg bepalend
geweest. Ik heb 2 zoontjes van 6 en

9 jaar en tot nu toe is Londen hun
favoriete stad.
Welke dromen of ambities had je toen
je net klaar was met studeren en zijn
deze aan het uitkomen/uitgekomen?
Ik heb nooit een ambitie voor een
specifieke baan gehad, maar reizen en
nieuwe dingen ontdekken leek me wel
wat. Na 11 verhuizingen in 15 jaar kan
ik wel zeggen dat dit is gelukt. Mars
is ook een erg leuk bedrijf om voor te
werken. Carriere paden zijn flexibel
dus je kunt vele kanten op. En wie wil
er nou niet werken in een chocolade
fabriek als echte chocoholic.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Zoals je ziet heb ik 20 jaar nadat ik mijn
studie begon nog steeds contact met de
studenten van toen (en ben getrouwd
met 1 van hen). Super leuk en handig
om zo’n netwerk te hebben, dus geniet
van het netwerken!
Als je één van de vragen zou mogen
veranderen, welke zou dat zijn en
waarom?
Ik zou de vraag: “Welke dromen of
ambities had je toen je klaar was
met afstuderen en zijn deze aan
het uitkomen/uitgekomen?”, willen
vervangen door de vraag: “Onder het
motto ‘Never waste a good crisis’, wat
heb jij veranderd door Corona?”. Omdat
Corona veel invloed heeft op iedereen’s
leven, vaak vooral negatief. Toch zijn er
ook veel positieve veranderingen en ik
ben benieuwd naar deze verhalen. Dit
brengt ook een positief verhaal in deze
tijden.

Pieke Kokke
Leeftijd: 38
Jaar van afstuderen: 2005
Functie: Global supply chain
Organisatie: Mars

Hugo Camp

Nienke Westerhuis

SCOPE 1, 2021

SCOPE 3, 2020

Attracties manager bij
Toverland

Supply planner bij Mars
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En verder

Alumnia Bestuursupdate
Alumnia is de alumnivereniging
voor afgestudeerden van de School of
Industrial Engineering aan de TU/e.
Vandaag de dag hebben we zo’n 1000
leden, die in allerlei verschillende
sectoren werken, al gepensioneerd
zijn of net de arbeidsmarkt hebben
betreden.
Voor onze alumni organiseren we
jaarlijks een aantal activiteiten binnen
onze pijlers Connect, Inspire en Play
waarin we onze kernwaarden Joint
Heritage, Approachable en High
Quality naar voren willen laten komen.
Dit doen we samen met een zeskoppig
bestuur welke we graag aan jullie voor
willen stellen en waarvan we Isabelle,
Robbert en Tom officieel in zullen
hameren op onze ALV in januari 2021.
Loek Botman
Nadat ik in 2017 afgestudeerd ben voor
de master OML, ben ik gaan werken bij
bol.com als Data Scientist. In mijn rol
heb ik aan verschillende onderwerpen
gewerkt, maar tegenwoordig houd ik
mij vooral bezig met het verbeteren
van de productiviteit in een van onze

fulfillment centers. Onder andere door
slimme algoritmes te bedenken op het
gebied van routing. Sinds de zomer
van 2018 ben ik actief als bestuurslid
bij Alumnia, en sinds 2019 ook
penningmeester. Een ontzettend leuke
groep, en ik doe dit dus ook met veel
plezier.

2019 ben ik voorzitter van Alumnia.
In mijn dagelijks leven werk ik bij
ASML als Manager Supply Chain
Cost Control. Ondanks de huidige
situatie blijven we ons inzetten om
interessante activiteiten voor onze
leden te organiseren en hopen we jullie
te blijven mogen verwelkomen!

Martijn van Aspert
Na mijn afstuderen in 2013 bezocht
ik vaak de activiteiten van onze
alumnivereniging en leek het mij
leuk om hier zelf ook mijn steentje
aan bij te dragen. Sinds 2015 maak
ik deel uit van het bestuur en sinds

Nadine van den Boogaart
Na mijn afstuderen in 2013 bezocht
ik vaak de activiteiten van onze
alumnivereniging en leek het mij
leuk om hier zelf ook mijn steentje
aan bij te dragen. Sinds 2015 maak
ik deel uit van het bestuur en sinds

Activiteitenoverzicht
22
JAN

Alumnia Pubquiz

Vr 22 januari 2021
20:00
Online
Gratis

Aanmelden via alumnia.nl!

Omdat op het moment van schrijven de horeca nog steeds gesloten is en de situatie in januari nog steeds onzeker is,
brengt Alumnia de sociale interactie naar de huiskamer. Op vrijdagavond 22 januari 2021 zal de ‘Alumnia Pubquiz’
plaatsvinden. Tijdens deze interactieve pubquiz met live muziekrondes zal je algemene kennis en kennis van de TU/e
op de proef gesteld worden. Inschrijven kan op de Alumnia website, het is mogelijk om individueel of als team (max
4) op te geven. Early bird actie: Meld je je voor 3 januari aan, dan ontvang je een lekker borrelpakketje om de avond
nog gezelliger te maken!
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2019 ben ik voorzitter van Alumnia.
In mijn dagelijks leven werk ik bij
ASML als Manager Supply Chain
Cost Control. Ondanks de huidige
situatie blijven we ons inzetten om
interessante activiteiten voor onze
leden te organiseren en hopen we jullie
te blijven mogen verwelkomen!
Tom Koks
Van de nieuwe aanwas ben ik het meest
recent afgestudeerd (november 2018)
en was toen één van de eerste die een
diploma haalde voor de master MSE
(Manufacturing Systems Engineering).
Deze gecombineerde master tussen
Technische
Bedrijfskunde
en
Werktuigbouwkunde is sinds september
2016 een extra masterrichting binnen
de faculteit IE&IS. Inmiddels ben ik
bijna twee jaar bij ASML aan het werk
op de Supplier Network Management
afdeling en kijk er daarnaast naar uit
om mijn steentje bij te kunnen dragen

aan Alumnia en haar netwerk. Tot snel
op een van onze activiteiten!
Isabelle van Wely
In 2018 ben ik afgestudeerd voor
de master OML for Healthcare.
Mijn interesse voor de zorg heb ik
doorgezet in mijn werk en ik werk
dan ook met veel plezier als Adviseur
Capaciteitsmanagement
in
het
VieCuri Medisch Centrum. Tijdens
het schrijven van dit stuk is de Corona
crisis (weer) in volle gang, wat het een
bewogen én leerzame periode maakt.
Sinds kort maak ik deel uit van het
bestuur, een leuke manier om na mijn
afstuderen betrokken te zijn bij het
Alumnia netwerk. Ik kijk er naar uit
jullie bij onze activiteiten te zien!

die ik begin 2019 startte. Tijdens mijn
Industria bestuursjaar (2014/2015)
was ik al redelijk wat betrokken met
Alumnia (toen nog VBI). Samen met
destijds voorzitter Paul Enders hebben
we TBKx in het leven geroepen. Het is
erg mooi om te zien dat dit evenement
is uitgegroeid tot een van de jaarlijkse
hoogtepunten van Alumnia. Komend
jaar wordt het gegarandeerd weer een
succes, tot dan!
Ook je steentje bijdragen?
We zijn altijd op zoek naar versterking
van ons bestuur, lijkt dit jou ook wat,
laat het ons weten door een mail te
sturen naar alumnia@tue.nl. Voor een
overzicht van de komende activiteiten,
houd je mailbox en onze website,
www.alumnia.nl, in de gaten.

Robbert van Genuchten
De combinatie van de masters OML
en Finance (UvT) biedt een hele mooie
basis voor mijn Traineeship bij ING

Alumnia Bestuur, van links naar rechts: Loek Botman, Martijn van Aspert, Nadine van den Boogaart, Tom Koks, Isabelle van Wely & Robbert van
Genuchten
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Alle kleine beetjes helpen
Afgelopen jaar werden er wereldwijd
nog 100 miljoen vaten olie per dag
geproduceerd. Verwacht wordt dat dit
nog met 1.2% per jaar stijgt. Die trui die
ik gisteren heb aangetrokken, in plaats
van de verwarming een standje hoger,
helpt daar ook precies niets tegen. Het
is tof dat mensen geïnspireerd raken
minder vlees te eten na het kijken van
een mooie documentaire maar als de
producenten hun vleeswaren niet in
deze markt kwijt kunnen, exporteren ze
het wel naar China. En dat demotiveert
me wel een beetje.

is, heeft hij wel volkomen gelijk. De
gevestigde organisaties zullen zich
toch moeten buigen naar de vraag van
de consument. Wanneer je dan toch
die trui extra aan trekt, vlees vervangt
of een keer de fiets pakt, probeer dan
iemand mee te nemen. Dan heb je al
2x zoveel impact! Mijn boodschap: raak
niet gedemotiveerd door de schaal van
giganten, maar blijf je vooral aan je
eigen waardes houden!

Koen Hermans
Voorzitter Industria

Nu hoor ik Bauke hiernaast zeggen:
niet zo pessimistisch Koen, alle kleine
beetjes helpen! En hoewel alles relatief

FOTO Alesander Aydin

Helaas heeft mijn vorige column het niet
tot de voordeur gehaald. Gelukkig neem
ik jullie vandaag wel naar de net iets te
kleine studentikoze keukentafel van me,
waar het gesprek over verduurzaming
gaat. Er zijn in het dagelijks leven
namelijk veel keuzes die je met oog
op duurzaamheid kan nemen. Goed
isoleren helpt het energieverbruik
omlaag en minder vlees eten verkleint
je ecologische voetafdruk. Vaker de fiets
dan de auto is naast groen ook nog eens
gezond, en in de online werk omgeving
helpt het dat we met z’n allen een stuk
minder printen. Allemaal leuk en aardig
en tof dat er aan het einde van de maand
een zakcentje over blijft, maar heeft dat
eigenlijk wel effect?
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Hier in ons Atlas, prominent vooraan
‘breed opgeleide student’ niet alsnog
gevangen in onze eigen technische
bubbel? Een Industrial Engineering
student zou alleen maar bezig zijn
met het verminderen van de leadtime
van een logistiek proces met maar
één doel, namelijk centen verdienen.
Echter blijken wij toch wel degelijk
bewust bezig te zijn met het hot topic
‘duurzaamheid’, wat het momenteel
ongetwijfeld is. Atlas staat helemaal

bovenaan de lijst van duurzaamste
onderwijsgebouwen
wereldwijd(!).
Na de renovatie van het gebouw slonk
de CO2-uitstoot met 80%, waar het
aantal gebruikers ruim verdubbelde.
Een mindering waar Carola Schouten,
onze minister van landbouw, natuur en
voedselkwaliteit jaloers op zou zijn. Maar
welke rol spelen wij dan als TBK’ers in
deze strategische verduurzaming? Wat
dacht je van onze Industria koffiebekers
van bamboe materiaal? Een niet te
onderschatten aandeel in die 80% als je
het mij vraagt… Want ieder klein beetje
helpt!

Bauke Wijnands

Commissaris Onderwijs Industria

FOTO Alesander Aydin

Kun je ons vinden, van TBK! Iedere
lezer met een hart voor Industria hoort
daarbij natuurlijk meteen de melodie
van ons mooie verenigingslied door het
hoofd suizen. ‘Want wij gaan liever breed
dan diep’, gaat het verder. Waar dat niet
geldt voor de vijver die recht voor Atlas
ligt, geldt dat wél voor hetgeen waar een
TBK’er voor wordt opgeleid. Verbreed
je kennis zodat je overal in ieder geval
iets van af weet. Maar blijven wij als
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Grote Druk
Stel je eens voor. Lionel Messi stopt met
voetballen bij FC Barcelona. Fans zijn
er kapot van. Ontelbare tranen worden
gelaten, omdat het tijdperk Messi nu toch
echt voorbij is. Iedere wedstrijd die na
zijn afscheid gespeeld wordt, scandeert
heel het stadion nog zijn naam: “ME-SSI,
ME-SSI, ME-SSI!”. Onvervangbaar. En toch
zal iemand zijn plaats moeten innemen.
Iemand moet die bijna onmogelijke taak op
zich nemen om hem, niet te doen vergeten,
maar om zijn naam eer aan te doen. De
immense druk voel je op je schouders, want
je wil het goed doen. Meer dan goed zelfs.
Voor Messi, voor FC Barcelona en haar fans,
maar bovenal voor jezelf. Zo voelt het om
de column van Cas over te nemen.

Enige druk voel ik dus wel. Toch ga ik een
poging wagen om mij als huiscolumnist aan
de Scope te binden. Wie met mij nog veel
meer druk voelen? Eerstejaarsstudenten.
De Tweede Kamer heeft ingestemd met
een motie van Lisa Westerveld (GroenLinks)
wie het bindend studieadvies (BSA) wil
afschaffen en laten plaatsmaken voor een
niet-bindend advies. Het BSA zou studenten
namelijk te veel stress opleveren wat niet
goed zou zijn voor de mentale gezondheid
van deze jongens en meisjes. Of ik mij hierin
kan vinden? Niet echt, om heel eerlijk te
zijn. Volgens mij is het redelijk normaal dat
er tijdens je studie af en toe wat stress om
de hoek komt kijken. Dat werken we vaak
nog zelf in de hand ook. Hoe vaak zeg je niet

tegen jezelf dat je deze periode wel alles
van het begin af aan gaat bijhouden? Dat je
nu niet wacht tot het laatste moment om
je opdrachten af te maken en in te leveren.
En dat je nu echt ruim van te voren gaat
beginnen met studeren voor je tentamens
in plaats van dat je de laatste dag nog even
een samenvatting van Athena of Stuvia
erdoorheen knalt.
Volgens mij vergeten veel studenten dat
als je een voltijd studie volgt er eigenlijk
van je verwacht wordt dat je per week 42
uur bezig bent met je studie. Meer dan
een volledige werkweek dus. En wees nou
eerlijk. Er zijn maar wenig studenten die
dat gaan redden. Althans, op onze studie
zie ik er niet veel rondlopen. Ik vraag me af
waar dat aan ligt. Misschien komt het wel
omdat wij als technisch bedrijfskundigen
als geen ander meester zijn in het maken
van planningen (lees: Gantt Charts) en
de woorden effectief en efficiënt ons na
aan het hart liggen. Of zou het door al die
psychologie-vakken komen die wij al vanaf
het eerste jaar met frisse tegenzin verplicht
volgen. Het zou zomaar kunnen. We leren
daar als geen ander namelijk hoe we onze
task performance kunnen verbeteren, hoe
we voor een gezonde work-life balance
zorgen en natuurlijk hoe we het beste
stress kunnen reduceren en voorkomen.
Misschien kan Lisa dat als volgende motie
indienen. Dat alle studies in Nederland
verplicht worden als eerste vak Work &
Organizational Psychology te geven. Echter,
de politiek kennende zal het wel even duren
voordat het geregeld is. Daarom zou ik alle
eerstejaarsstudenten voor in de tussentijd
het volgende devies willen meegeven:
maak gewoon iets meer uren. Niet véél
meer. Gewoon, ietsje meer. Een bekend
engels gezegd luidt niet voor niets: “If you
want something done, ask a busy person”.

Kenneth Braakman
Technische Bedrijfskunde Student
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SHOW
YOURSELF
AT THE
CAREER EXPO

9 - 10 MARCH 2021

START
GROWING

CHECK WERVINGSDAGEN.N

L
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Luister de Industria
podcast op Spotify!
Elke twee weken een
nieuwe gast!
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