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Internationale Betrekkingen
Beste Lezer,
Inmiddels zitten we nu precies een jaar in de corona crisis. Wat begon in China eindigde
al snel in een pandemie over de gehele wereld. Van Azië, tot aan de VS en Europa, elk
continent moet er tegenwoordig aan geloven. Een van de redenen dat het virus zich zo
snel kon verspreiden, en dan met name binnen Europa, is vanwege de mondialisering
van de afgelopen jaren. Grenzen konden steeds makkelijker worden gepasseerd, de
internationale handel groeide en ondernemingen keken steeds meer naar de wereld
als geheel. Een ideale manier dus voor het virus om zich snel te verspreiden over veel
verschillende landen. Toch heeft de mondialisering van de afgelopen jaren vooral
veel voordelen met zich meegebracht, zo ook in de politiek. Landen gaan steeds meer
samenwerken en wordt het steeds makkelijker om, bijvoorbeeld, handel te drijven. Er
zijn daarom ook vele internationale stakeholders waar rekening mee gehouden moet
worden in het bedrijfsleven. Dit brengt ons dan ook bij het thema van deze SCOPE:
Internationale Betrekkingen.
Robert Geurten duikt de boeken in en vertelt over de Gouden Eeuw, de VOC en
WIC. In een ander artikel gaat hij in gesprek met Wampie Libon, head economic
affairs van de Nederlandse ambassade in Washington en vertelt, onder andere, over
het vestigingsklimaat. Niek de Jong vertelt over de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) en de unieke rol die zij hebben bij ondernemers. Vita Broeken doet
onderzoek naar China en de invloeden op Nederland en vertelt in een ander artikel
over het internationale treinreizen met NS. Joost van der Haar spreekt met Finaps over
hun nieuwe ontwikkeling op het gebied van software en de internationale uitdagingen
die hierbij kwamen kijken. Maurice Bressers doet onderzoek naar de Amerikaanse
president en oud-president Biden en Trump en vergelijkt beide met elkaar. Als laatste,
gaat Sander de Jong in gesprek met Accenture over de invloed van Internationale content
bij de ketenoptimalisatie.
Daarnaast zijn er onze vaste columns van de Industria Voorzitter en Commissaris
Onderwijs en schrijft Kenneth Braakman zijn tweede column voor de SCOPE. Uiteraard
komt Alumnia aan het woord en is er een bestuursupdate: dit keer zowel van Alumnia
als van Industria.
Naar mijn mening weer een mooie editie met een breed scala aan artikelen en wens ik
u uiteraard:
Veel leesplezier!

Stefano Dimastrapasqua
Hoofdredacteur SCOPE
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Aan
Mondialisering
de top
Buiten alle persconferenties, oranje- of geelgekleurde wereldkaartjes en
hoopvolle nieuwsberichten over vaccins om zou je bijna vergeten dat 2020 ook
het jaar vormde van de wereldwijde protesten tegen discriminatie en racisme.
Van Minneapolis tot Eindhoven, op veel plekken ging de bevolking afgelopen
zomer de straat op om tegen rassenongelijkheid te protesteren. Tegelijk raasde
door Europa een ‘moderne beeldenstorm’, waarbij omstreden standbeelden (na
een felle discussie) werden weggehaald. Maar wat heeft dit te maken met het
thema ‘internationale betrekkingen’ en de Nederlandse geschiedenis? Trossen
los en hijs de zeilen, we gaan naar de Oost!
TEKST Robert Geurten DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Van Gouden Eeuw tot moderne
beeldenstorm: een geschiedenis om
trots op te zijn?
De geboorte van een multinational
Waarschijnlijk realiseerde je de
laatste keer dat je over termen als
de Gouden Eeuw, Verenigde OostIndische Compagnie of het Verdrag
van Tordesillas hoorde, dat een
studie geschiedenis niets voor jou
was. Om over namen als Johan van
Oldenbarnevelt of Jan Pieterszoon
Coen nog maar te zwijgen. Over het
algemeen hebben wij als technisch
bedrijfskundigen waarschijnlijk niet al te
SCOPE MAART 2021
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veel feitenkennis van onze vaderlandse
geschiedenis. Waarom zouden we ook?
Met kennis van zeehelden optimaliseer
je immers weinig bedrijfsprocessen.
Maar wist je dat de VOC met recht als
een volwaardige multinational kan
worden gezien? En dat, als je goed
rondkijkt, de sporen van de Gouden
Eeuw tot op de dag van vandaag terug
zijn te vinden in het straatbeeld en
onze maatschappij? Dat klinkt al een
stuk interessanter, toch? Gelukkig is de

redactie van SCOPE niet te beroerd om
in de geschiedenisboeken te duiken en
je geheugen wat op te frissen.
Al sinds de Oudheid is bekend dat in
Azië luxeproducten te halen zijn, zoals
zijde, kruiden en specerijen. Ondanks
dat die producten via het MiddenOosten naar Europa kunnen worden
vervoerd, maakte de lange handelsroute
met veel tussenpersonen de route erg
duur en tijdrovend. Daarom zochten

bemanning van vierhonderd koppen
eerder regel dan uitzondering is, heeft
de VOC veel geld nodig. Dit wordt
ingezameld door het verkopen van
aandelen. Al snel verzinnen handelaren
allerlei manieren om te speculeren
met de waarde van de (verhandelbare)
aandelen, wat het begin van de moderne
beurshandel vormt. Zo lukt het de VOC
om in rap tempo voet aan de grond
te krijgen in Azië, ten koste van de
Spanjaarden en Portugezen. De eerste
Nederlandse multinational is geboren!
De schaduwzijde van de Compagnie
Portret van Johan van Oldenbarnevelt

Europeanen in de vijftiende eeuw
alternatieve zeewegen naar ‘de Oost’.
Onder hen bevond zich Christoffel
Columbus, die via het westen naar Indië
(Indonesië) probeerde te varen maar in
1492 in Amerika arriveerde. Een paar
jaar later slaagt de Portugees Vasco da
Gama erin om, via Afrika, in India aan te
meren. Een eeuw later, in 1595, lukt het
ook de Nederlandse schepen om Azië te
bereiken. Een nieuwe handelsroute is
geopend!
Al
snel
trekken
steeds
meer
koopvaardijschepen erop uit om
kostbare kruiden uit Indië te halen.
Soms komen de Hollandse of Zeeuwse
schepen volgeladen terug, een andere
keer vergaan de schepen in een storm.
Op die manier worden niet alleen
de Portugezen beconcurreerd, maar
ontstaat er ook een binnenlandse strijd.
Om de krachten van de handelsreizigers
samen te voegen en een krachtig militair
én economisch wapen te vormen tegen
andere grootmachten, nam Johan van
Oldenbarnevelt, destijds gerespecteerd
Landsadvocaat van Holland, het
initiatief om zes handelsbedrijven
samen te voegen in de Verenigde OostIndische Compagnie (VOC). Als op 20
maart 1602 de VOC het Nederlandse
monopolie op alle handel in de
Aziatische wateren vanaf Kaap de Goede
Hoop ontvangt, mag de compagnie
in naam van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden verdragen
sluiten, oorlog voeren en veroverde
gebieden besturen. Het centrale bestuur
bestaat uit zes zogenaamde ‘kamers’ in
de steden Amsterdam, Middelburg,
Enkhuizen, Hoorn, Delft en Rotterdam.
Aangezien een enkele reis naar het verre
Indië bijna acht maanden duurt, en een

De beginjaren van de VOC staan echter
meer in het teken van piraterij dan
van handel. Zo mogen de schepen van
de Compagnie Spaanse en Portugese
koopvaarders aanvallen, aangezien de
Republiek met beide landen in oorlog
verkeert. In korte tijd lukt het de
Compagnie om strategische plekken te
veroveren en het monopolie op destijds
kostbare producten, zoals kruidnagel
en kaneel, in handen te krijgen. De
VOC verbiedt de bewoners van Molukse
eilanden om te leveren aan andere
naties, al luistert de lokale bevolking
niet altijd. Er worden forten gebouwd in
India en Thailand, en ook in Japan krijgt
men toestemming om handel te drijven.
Niet alleen koopt de VOC-goederen
in door heel Azië, de Compagnie
verhandelt ze ook door het hele gebied.
Met de ‘VOC-mentaliteit’ wordt wel eens
een dynamische ondernemersgeest
bedoeld; mensen die bereid zijn
grenzen te verleggen. Maar het succes
van de VOC heeft een keerzijde. De

handelscompagnie gaat niet bepaald
zachtzinnig te werk in haar honger naar
succes, en geweld of onderdrukking
worden niet geschuwd. Een illuster
voorbeeld hiervan is de slachting op de
Banda-eilanden (Indonesië), waar in
1609 een delegatie naartoe reist om een
volledig monopolie op nootmuskaat en
foelie te verkrijgen. In eerste instantie
geven de Bandanezen echter niet thuis,
waarop de admiraal van de missie de
vrijheid neemt alvast te beginnen aan
de bouw van een fort. Nadat de beste
man alsnog wordt uitgenodigd voor
onderhandelingen wordt hij, evenals
48 overige bemanningsleden, bruut
onthoofd. Niet lang daarna besluit Jan
Pieterszoon Coen wraak te nemen op de
Bandanezen; slechts zeshonderd van de
vijftienduizend inwoners overleven de
aanval. Coen wordt later ook wel bekend
als de slachter van Banda.
Slavenhandel, een lucratief verdienmodel

Enfin, het bestuur van de VOC blijkt van
maatschappelijke verantwoordelijkheid
geen prioriteit te hebben gemaakt.
Een bedrijf dat het wel en wee van zijn
‘medewerkers’ eveneens niet al te hoog
in het vaandel had staan, is de WestIndische Compagnie (WIC). Opgericht
in 1651, tijdens de hoogtijdagen
van de VOC, laadt de onderneming
Nederlandse schepen afgeladen met
wapens en drank naar handelsforten in
West-Afrika. De Nederlanders verruilen
hier de handelswaar tegen tot slaaf
gemaakte Afrikanen, waarna ze met
een volgepakt ruim doorvaren naar
kolonies in Midden- en Zuid-Amerika.
De ‘passagiers’ die deze onaangename

Nederlandse plantage in Brazilië (Frans Post, ergens tussen 1650 en 1675)
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reis overleven worden er verhandeld op
slavenmarkten, waarna ze doorgaans
worden ingezet als plantagearbeider.
Vervolgens zeilen de schepen van
de WIC terug naar Nederland met
producten als suiker, koffie en
tabak. Een omstreden doch lucratief
verdienmodel, dat later bekend komt te
staan als driehoekshandel.
De groeiende vraag naar suiker, en
slaven op de suikerrietplantages,
halverwege de zeventiende eeuw
betekent big business voor de WIC.
Op dat moment beschikt de WIC als
enige over de juiste infrastructuur voor
grootschalige slavenhandel. Bovendien
lukt het om Curaçao en Suriname te
veroveren, waardoor een nog groter
afzetgebied ontstaat om menselijke
handelswaar te verkopen.
Het leven als slaaf lijkt lastig voor te
stellen. Vanuit de binnenlanden van
Afrika lopen de slaven, vastgeketend
aan elkaars enkels, naar de talrijke
slavenforten aan de kust. Eenmaal aan
boord blijven de kettingen meestal om,
uit angst voor een opstand. Door de hitte
en het gebrek aan voedsel en zuurstof
benedendeks overleeft één op de acht
slaven de oversteek naar Amerika
niet. De ‘gelukkigen’ die de reis wél
overleven, worden op slavenmarkten
in Curaçao of Suriname gebrandmerkt
en doorverkocht aan tussenhandelaren
of direct aan lokale plantage-eigenaren.
Op de velden zijn werkweken van
honderd uur, in de brandende zon,
eerder regel dan uitzondering. Ook de
onhygiënische woonomstandigheden
en brute lijfstraffen eisen het leven van
duizenden slaven.
Het begin van het einde

Halverwege de achttiende eeuw gaat het
snel bergafwaarts met de VOC. Waar in

Slaaf met parasol, kind en hond (Jan Brandes, ergens tussen 1779 en 1785)

de zeventiende eeuw het bewind nog
werd gevoerd door capabele kooplieden,
bestond de leiding in de achttiende
eeuw voornamelijk uit regenten die zich
meer bezighielden met hun politieke
straatje dan de langetermijnvisie van
de Compagnie. De echte genadeklap
voor het bedrijf komt echter ‘pas’ bij
de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784),
waarbij de Engelsen erin slagen om
de handel tussen Europa en Azië te
blokkeren en belangrijke handelsposten
van de Nederlanders in te nemen.
Aangezien er geen producten meer uit
Indië konden worden uitgevoerd naar
Nederland liepen de schulden van de
VOC in rap tempo op. In 1799 wordt de
Compagnie officieel opgeheven.
En hoe verging het de WIC? In 1792
liepen de inkomsten uit slavenhandel
dusdanig terug dat het doek viel voor
de Compagnie. Door de tegenstand
van
verschillende
protestantse
kerkgenootschappen
schaffen
de
Britten in 1807 als eerste Europese
grootmacht de slavernij af. Een
opvallend besluit, aangezien Engeland
in tegenstelling tot Nederland nog

Meer weten over de Gouden Eeuw?
Aan de steiger van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam ligt een replica van de
Amsterdam; het belangrijkste en grootste type goederenschip van de VOC. Het
Scheepvaartmuseum heeft een uitgebreide, vaste expositie over de VOC en WIC, inclusief
verschillende voorwerpen die door archeologen zijn opgegraven uit scheepswrakken. Het
Tropenmuseum, eveneens in Amsterdam, heeft bovendien een vaste tentoonstelling over
de geschiedenis van driehonderdvijftig jaar Nederlanders in Indonesië.
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veel winst maakte met de omstreden
handel. Hoewel, mede onder druk van
de Engelsen, in 1814 ook in Nederland
de handel in slaven wordt verboden,
blijft de illegale handel actief. Wanneer
rond 1860 de staatskas op orde is
gebracht met inkomsten uit Nederlands
Oost-Indië, ontvangen slavenhouders
driehonderd gulden schadevergoeding
van de staat. Uiteindelijk verschepen
Nederlandse schepen van de zestiende
tot de negentiende eeuw ongeveer
zeshonderdduizend
Afrikaanse
mannen, vrouwen en kinderen.
Slot

De Gouden Eeuw heeft duidelijk twee
kanten. Enerzijds hebben de VOC
en WIC de Republiek aanzienlijke
rijkdommen en macht vergaard, maar
anderzijds wordt anno nu de keerzijde
steeds vaker belicht, waarbij geweld,
overheersing en slavernij de boventoon
voerden. Dit leidde afgelopen zomer tot
verhitte discussies over herinneringen
aan koloniale (zee)helden en veroveraars
in het straatbeeld. Zo sprak de
burgemeester van Londen de wens uit
om alle standbeelden en straatnamen
met verwijzingen naar de slavernij
te verwijderen, werd in Antwerpen
het standbeeld van koning Leopold
II naar een museum verplaatst en
onderging het Witte de With Centrum
voor Hedendaagse Kunt in Rotterdam
een naamswijziging. Al zijn er ook
historici die het niet gepast vinden om
historische figuren langs de meetlat van
de huidige maatschappij te leggen. Eén
ding is in ieder geval duidelijk: niet alles
blonk in de Gouden Eeuw, waardoor de
periode ruim drieënhalve eeuw later
nog verre van vergeten is.

Aan
Mondialisering
de top
Handelsmissies, het ambassadenetwerk, strategische acquisitie van bedrijven
en de NFIA. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) komt
het allemaal samen. Meer dan 4000 werknemers staan klaar om Nederlandse
ondernemers over heel de wereld te ondersteunen met kennis en contact. In dit
artikel geeft Tjerk Opmeer, directeur internationale programma’s, tekst en uitleg
over het werk dat de RVO voor de Nederlandse ondernemers uitvoert.
TEKST Niek de Jong DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Mede mogelijk gemaakt door de RVO
Ben jij bekend met de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO)?
Honderdduizenden ondernemers in
Nederland inmiddels wel, aangezien
de RVO gaat over het wel of niet
verlenen van de door de overheid
verschafte coronasteun. Het volledige
takenpakket van de RVO is echter
veel uitgebreider. De RVO is namelijk
de uitvoerende instantie van het
beleid van de ministeries aangaande
ondernemersklimaat. Ondernemend
Nederland kan hier terecht met
vragen op het gebied van duurzaam,
agrarisch, innovatief en internationaal
ondernemen. In deze editie van de
SCOPE geven we extra aandacht aan
internationale betrekkingen. Voor
meer inzicht in dit onderdeel van de
RVO spraken we met Tjerk Opmeer,
directeur internationale programma’s.
De
internationale
programma’s
van de RVO worden gezien als
sleutelactiviteiten vanuit de publieke
kant op het gebied van internationaal

innoveren, het aantrekken van
investeringen en het bevorderen van
internationale samenwerking, zowel
in ontwikkelingslanden als in de
wereldwijde private sector.
Ondernemen over de grens
Stel: je bent in Nederland een mooie
onderneming gestart en klaar voor
internationale expansie. Na wat
onderzoek kom je tot de conclusie
dat Zuid-Korea goed aansluit bij
de door jou geleverde producten
of diensten. Wat nu? Ten eerste is
uitgebreide informatie van groot
belang, en daar staat de RVO voor
je klaar. Opmeer: ‘Binnen de RVO
is voor deze ondernemer heel veel
informatie beschikbaar over het
betreffende land. Als vervolgstap
kan de onderneming beslissen of ze
de haalbaarheid van hun product of
dienst willen toetsen. Daar kan een
aanvraag voor worden ingediend bij
de RVO, waarna je doorgestuurd

wordt naar een ambassade om dat te
realiseren.” Ondanks dat Nederland
qua oppervlakte en inwonersaantal
niet erg groot is, beschikt het over
een uitgebreid en gespecialiseerd
ambassadenetwerk met wereldwijd
meer dan 140 ambassades en
consulaten generaal. Op deze posten
komen verschillende disciplines, en
dus ook variërende kennis, samen. Zo
ontstaat er een team dat verstand heeft
van veel verschillende aspecten. Door
die samen te laten werken kan een
ondernemer specifiek ondersteund
worden op het gebied dat nodig
is. Het gecombineerde advies van
de verschillende disciplines is in
die zin dus specifiek, maar belicht
ook meerdere essentiële kanten
van ondernemen in dat land. Zo
wordt bijvoorbeeld niet alleen een
economische richting ingeslagen maar
wordt ook geholpen via bestaande
netwerken en contacten. De RVO staat
daarnaast constant in contact met de
MAART 2021 SCOPE
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verschillende ambassadenetwerken
om te signaleren waar kansen kunnen
liggen voor Nederlandse ondernemers.
Op basis daarvan kan dan een
strategie worden samengesteld en
bijvoorbeeld handelsmissies worden
georganiseerd. Kortom: de RVO is als
het ware de brug tussen de delegatie op
locatie, bijvoorbeeld een ambassade,
en het Nederlandse bedrijfsleven.
Voor de Nederlandse overheid is
het belangrijk dat ondernemers de
grens overgaan. Voor een deel is dat
een zaak van geld. Een derde van
het inkomen verdient Nederland
door internationaal actief te zijn,
en daarom is het cruciaal de goede
relaties te onderhouden. Daarnaast
zijn internationale ondernemers
kansrijker en ook duurzamer om verder
te groeien. Ook voor de ondernemer
heeft
het
speciale
voordelen
wanneer de overheid betrokken is.
In verschillende gebieden, zoals het
Midden-Oosten, China, de Golfregio
en Latijns-Amerika, openen vele
deuren op het moment dat er
overheidsfunctionarissen aanwezig
zijn. Opmeer: ‘Een aantal jaar geleden
was het idee nog dat ondernemers,
vooral kleine, zelf aan het stuur
moesten zitten en kijken wat voor
hen van belang was en welke koers
ze moesten varen. Dat bleek toch erg
lastig te zijn. De overheid speelt daar
nu een rol in door onderzoek uit te
voeren en netwerken te creëren voor
iedereen.’
Buitenlandse ondernemers in Nederland

Naast dat de RVO Nederlandse
ondernemers in het buitenland
helpt, worden er ook investeringen
naar Nederland gehaald. ‘Door een
strategische aanpak te gebruiken

Strategische Acquisitie
Willekeurig elke organisatie in de wereld benaderen om zich te vestigen in Nederland
is een onbegonnen en tevens vrij nutteloos werk. Daarom is het van belang waarde
te creëren in gebieden die die bijdragen aan de koers van bepaalde sectoren. Een van
de opkomende sectoren van de afgelopen jaren is in Nederland de farmaceutische en
biomedische industrie. Een in het oog springend voorbeeld hiervan is het in Leiden
gecreëerde Janssen-vaccin, dat afgelopen januari als vierde Covid-19 vaccin het
eindbeoordelingstraject in ging. Goedkeuring van dit vaccin gebeurt in Europa door
het European Medicines Agency (EMA), dat sinds 2019 in Amsterdam is gevestigd.
Een voorbeeld van succesvolle acquisitie na de Brexit. Door het aantrekken van
vele organisaties en het creëren van een uitgebreid ecosysteem vraagt Nederland
op dit moment wereldwijd het op een na meeste patenten aan binnen de
biomedische industrie. Talloze universiteiten en medische centra bestaan naast
420 biofarmaceutische bedrijven en meer dan 2500 andere biowetenschappelijke
organisaties in het hele land.

kan er worden bepaald wat aan
investeringen nodig is om een
ecosysteem te versterken. Deze
wordt dan uitgebreider, meer divers,
rijker en heeft dus meer kans op
succes. Dit levert veel extra waarde
voor de Nederlandse ondernemer.’
Een voorbeeld hiervan is de Duitse
auto-industrie. ‘Als Nederland wil
je een rol spelen in die keten van
productie. Een bedrijf als VDL heeft
bijvoorbeeld veel connecties met deze
autobouwers voor het aanleveren van
specifieke onderdelen. Op die manier
creëer je een deel van de waarde
in Nederland en ontstaat er meer
bedrijvigheid, wat weer goed is voor
de economie en werkgelegenheid.
Een win-win situatie.’ Om de goede
bedrijven en investeringen aan
te trekken is het van essentieel
belang dat het vestigingsklimaat in
Nederland zich daarvoor schikt. Extra

aandacht is er bijvoorbeeld voor de
gezondheidszorg, financiële sector
en sleuteltechnologieën. De RVO
houdt zich bezig met het creëren
van dit vestigingsklimaat. Opmeer:
‘Het Nederlandse vestigingsklimaat
is in essentie heel goed. Ten eerste
hebben we een hele gunstige ligging
aan de Noordzee in combinatie met
de rivieren die door ons land lopen.
Daarnaast zijn mainports zoals de
Rotterdamse Haven en Schiphol
natuurlijk belangrijk in de logistiek.
Bovendien hebben we in Amsterdam
het internetknooppunt dat daar
binnenkomt. Over het algemeen heeft
Nederland een hele stabiele politieke
en economische overheid. Natuurlijk
spelen dingen af omtrent aftreding en
affaires. Maar grosso modo is er een
betrouwbare en stabiele rechtsstaat.
Ook de (financiële) instrumenten in
Nederland zijn interessant, hoewel

“Veel mensen weten niet dat je de
ambassade gewoon kan bellen.”
SCOPE MAART 2021
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het soms wordt gezien als een fiscaal
belastingparadijs. In de praktijk valt
dit allemaal best mee; het is niet dat we
enorme belastingvoordelen geven ten
opzichte van andere landen. Wel is het
mogelijk dat er van tevoren afspraken
gemaakt worden op financieel vlak als
het aangetrokken bedrijf een bepaalde
koers vaart. Belangrijk is ook dat
Nederland een enorm hoogopgeleide
beroepsbevolking heeft die over
het algemeen de Engelse taal goed
beheerst. Op een aantal domeinen
zijn er dan weer wat nadelen ten
opzichte van andere landen. Een
voorbeeld hiervan is de bonus cap
in de financiële sector. Sommige
investeerders vinden dat minder
interessant en vestigen zich dan dus
niet in Nederland. We houden meer
vast aan een poldermodel waarin de
enorme excessen niet veel voorkomen.
Daarnaast zijn we als Nederland op
het gebied van duurzaamheid best

wel veeleisend.’ Over het algemeen
genomen kan dus worden gesteld dat
Nederland een sterk vestigingsklimaat
heeft. De Nederlandse markt zelf is
relatief klein, maar voor investeerders
van buiten de EU ligt niet alleen de
Nederlandse markt maar die van de
hele Unie voor zich.

“Het enige grappige daarin
is natuurlijk het filmpje dat
Arjan Lubach maakte.”
Ondanks het goede vestigingsklimaat
in Nederland is het aantrekken van
investeringen lastiger geworden als
gevolg van de Corona pandemie. Veel
landen stellen zich beschermender
op richting de eigen economie. ‘Deze
koers was al ingezet door de “America
First” ideologie van Trump, terwijl
de VS een hele belangrijke partner
van Nederland is. Het enige grappige
daarin is natuurlijk het filmpje dat

Arjan Lubach maakte. Zeker voor
de open economie van Nederland
heeft het nadelige gevolgen.’ Ook
reciprociteit is een toenemend
onderwerp van gesprek. Wanneer
een land als China minder toegang
geeft tot de economie ontstaat een
disproportionele setting. Volgens
Opmeer is het daarom van belang dat
er op Europees niveau wordt nagedacht
over industriebeleid. ‘Dit zie je
gelukkig ook frequenter terugkomen
in de Europese Commissie onder
leiding van Von der Leyen.’
Het strategisch aantrekken van
nieuwe bedrijven naar Nederland
heeft
volgens
Opmeer
weinig
negatieve effecten voor Nederlandse
ondernemers in Nederland. ‘Gevolgen
zitten met name in de verrijking van
markten. Bedrijven komen hier niet
naartoe als ze niet het gevoel hebben
dat ze voet aan de grond kunnen

De Nieuwe Zijderoute
China’s nieuwe Zijderoute. Het wordt gezien als het grootste infrastructurele project van de moderne geschiedenis. Verspreid over meer
dan honderd landen ontstond er een netwerk van duizenden havens, wegen en spoorlijnen. Over sommige landen aan de oostkust
van Afrika en het gros van de landen in Eurazië is al 12.000 kilometer spoor aangelegd. Ook voor Nederland liggen er kansen op de
zijderoute. Zo rijden er nu al treinen vanuit Amsterdam, Tilburg, Rotterdam en Venlo. Opmeer: ‘Nederland is een belangrijk logistiek
centrum in de wereld. Door nieuwe samenwerkingen te creëren in de waardeketen behouden we dit in een hevig veranderende
wereld. Zo probeer je het bijvoorbeeld voor elkaar te krijgen de Chinese Zijderoute in Rotterdam te laten eindigen, om daar vanuit de
verdere distributie naar het binnenland te leiden.’ Onderzoek van ING toont aan dat nog maar 1 tot 2 procent van de goederenstroom
tussen de EU en China over het spoor plaatsvindt. De verwachting is dat dit de aankomende jaren blijft groeien met meer dan 10
procent per jaar.
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krijgen. Klassiek gezien valt te stellen
dat een nieuw product een bestaand
product uit de markt kan duwen.
Echter gebeurt dit alleen wanneer het
nieuwe product beter, goedkoper of
duurzamer is. Op die manier ontstaat
er gunstige concurrentie. Wanneer dit
niet gebeurt is de markt al verzadigd
en zal een buitenlands bedrijf zich
dus ook niet vestigen. Aan de andere
kant kan je op strategisch gebied
ook denken aan neveneffecten. Als
bijvoorbeeld veel logistieke bedrijven
naar Nederland gehaald worden, kan
je een congestieprobleem creëren. In
zo’n geval is het te betwisten of het
wenselijk is dan meer van dat soort
bedrijven naar Nederland te halen.’
Nieuwe kansen

Het huidige corona tijdperk levert
aan de ene kant veel moeilijkheden
op. Aan de andere kant laat de mens
zich ook van zijn beste, flexibele kant
zien. Waar bepaalde activiteiten eerst
geacht werden fysiek plaats te vinden
over de hele wereld, blijken deze ook
deels online te kunnen. Opmeer:
‘Neem bijvoorbeeld vergaderingen,
handelsmissies en beurzen. Online
heeft nadelen omdat je toch minder
goed met mensen in contact komt.

Het netwerk van de RVO
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Aan de andere kant heeft dat
voordelen omdat je makkelijker
evenementen tijdig kan organiseren.
Zo is het vaak lastig om een spreker
voor een evenement helemaal uit de
VS te halen, aangezien dit veel tijd
in beslag neemt. Maar enkele uurtjes
spreken is dan weer geen probleem.
Zo levert het ook mogelijkheden op.
Lastig is daarna dan wel te bepalen
hoe je de vervolgstappen in gaat
steken. Daarom verwacht ik dat we
uiteindelijk vast zullen blijven houden
aan een hybride vorm. Het fysieke
contact zal in het ondernemen nooit
helemaal verdwijnen. Zo kan je als
overheid in eerste instantie virtuele
kenningsmakingsevenementen
faciliteren, om daarna over te gaan
tot fysieke handelsmissies met de
betrokken partijen. Ik kan me zelfs
voorstellen dat je in de toekomst
beurzen kan bezoeken door het
gebruik van virtual reality. Op die
manier zou je veel makkelijker een
veel groter publiek kunnen bereiken.
Dat zal echt niet gratis zijn, maar
verruimt wel de mogelijkheden.
Moreel gezien heb je als land ook
een plicht om efficiënter in zulk soort
dingen te werk te gaan en de CO2
uitstoot te verminderen.” Daarnaast

hoeft ondernemen niet altijd per se
ver weg te zijn. Zo ziet Tjerk Opmeer
op dit moment grote kansen in
Duitsland, en om nog specifieker te
zijn in Beieren. ‘Nederland staat op dit
moment nog niet heel erg op de kaart
in dit gebied, terwijl het relatief dichtbij
is, een enorme economie heeft en er
veel technologische ontwikkelingen
plaatsvinden.’ Voor het zien van
kansen is het belangrijk de realiteit
niet uit het oog te verliezen. Zo zijn
de grootste handelspartners van
Nederland respectievelijk Duitsland,
België, het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk.
De RVO is er voor elke ondernemer
in Nederland. Door samen te werken
worden de kansen voor iedereen tot
het maximale benut, zowel binnen
als buiten Nederland. In een ander
artikel in deze SCOPE valt te lezen
hoe deze samenwerking gaat met de
ambassade in Washington. De RVO
vormt de brug tussen ondernemer en
instantie op locatie. Mocht jij dus de
ambitie hebben in het buitenland te
gaan ondernemen, vergeet dan niet
de RVO en het ambassadenetwerk te
raadplegen.

At Atos,
you can shape
the future of
the company
that shapes
companies’
futures.
#TheFutureIsOurChoice

Trusted partner for your Digital Journey
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Mondialisering
China is hard onderweg de grootste wereldmacht te worden. Daarbij komen
steeds meer vragen over de invloed van China. Zullen ze het WHO-onderzoek
eerlijk en open laten verlopen? En, wat is het gevolg van het Chinese vaccin in
Afrikaanse landen? Bij Scope gingen we op onderzoek uit, wat is nu precies
de invloed van China, waar oefenen ze invloed over uit, en hoe kunnen wij dat
ervaren?

TEKST Vita Broeken DESIGN Stefano Dimastrapasqua

China in Nederland
Wat is precies het probleem van de
toenemende invloed van China? Dit
lijkt tweeledig te zijn. De eerste reden
geldt voor veel niet-westerse culturen.
In Nederland worden onze westerse
standaarden als het beste gezien, en
ieder alternatief als slechter, minder,
of zelfs gevaarlijk. De tweede reden
daarentegen is specifiek voor
China. De Chinese overheid wilt
een wereldmacht worden, hun
denkbeelden meenemen, en heeft
de middelen dit te bewerkstelligen.
Maar deze denkbeelden komen
niet overeen met de onze. Zo
hebben ze een eigen beeld over
wat mensenrechten inhouden, is
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er geen persvrijheid, en wordt de
geloofsvrijheid sterk beperkt. Het
gebrek aan deze vrijheden en rechten
maakt dat de opkomende macht van
China problematisch.
Een sprekend voorbeeld hiervan
is de kledingindustrie in de
Xinjiang regio in China. Diverse
kledingbedrijven worden gekoppeld
aan de uitbuiting van Oeigoeren
in deze regio. Oeigoeren zijn een
Turks-Chinees volk, vaak met
een
moslimachtergrond.
Hun
levensovertuigingen komen niet
overeen met dat van de Chinese
Communistische Partij, en velen

(lees: ongeveer een miljoen) worden
opgesloten in “opvoedingskampen”.
Geruchten
gaan
dat
basis
mensenrechten worden geschonden,
vrouwen worden verkracht, en
de opgesloten Oeigoeren worden
geforceerd te werken in fabrieken
waar de kleding vandaan komt.
Maar er zijn ook minder extreme
voorbeelden waarvan de gevolgen
niet direct duidelijk zijn. Eind
2020 werd bekend gemaakt dat
tientallen Nederlandse bedrijven
in China communistische partij
comités huisvesten. Denk hierbij
aan bedrijven als ASML en Philips,

Nederlandse bedrijven met locaties
in China. Vooralsnog lijkt dit geen
problemen te veroorzaken, aldus
diverse woordvoerders, maar we
weten niet hoe dit in de toekomst
gaat zijn.
Niet alleen het bedrijfsleven lijkt
te worden beïnvloed door de
Chinese overheid. Ook op het hoger
onderwijs en de wetenschap blijkt
druk te worden uitgeoefend. Dit laat
zich op verschillende manieren laat
zien. Zo worden studenten gevraagd
teksten aan te passen op verzoek van
de Chinese Ambassade. Daarnaast
zijn er voorbeelden van spionage,
en verzoeken van studenten om
hun onderzoek over China niet te
publiceren. In de Verenigde Staten
en Groot Brittannië worden al
stappen gezet tegen China, door
het anonimiseren van bepaalde
persoonsgegevens, en het offline
houden van specifiek onderzoek en
informatie.
Eerder dit jaar werd gesuggereerd
hoe vakken over kernonderzoek
misschien niet meer openbaar
moeten zijn voor alle studenten, maar
het is natuurlijk niet de bedoeling
studenten af te straffen voor het
volgen van onderwijs in Nederland.
Verder
zijn
samenwerkingen

Oeigoeren aan het werk

met China onwijs belangrijk, ze
produceren veel nuttig en belangrijk
onderzoek, en hebben nu eenmaal
veel invloed. Daardoor blijft het een
ingewikkelde situatie.
Tot slot zien we ook de Chinese
invloed in onze politieke systemen.
Het is bekend dat China in veel
Afrikaanse landen enorm investeert,
door wegen te verbeteren, maar
ook door vaccinaties te verschaffen.
Dit zorgt voor sterke banden

tussen veel landen en China, die
ze vervolgens kunnen aanhalen
in de wereldpolitiek. Denk aan de
vergrote binnen besluiten in de
Verenigde Naties, of overleggen in
klimaatakkoorden.
Het ziet ernaar uit dat de invloed van
China alleen maar groter zal blijven
worden, en dat wij moeten gaan
bedenken hoe we hiermee om willen
gaan.

Koning Willem-Alexander en president van de Volksrepubliek China, Xi Jinping proosten tijdens het Nederlandse staatsbezoek aan China
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Mondialisering
In een alsmaar verder internationaliserende wereld liggen er kansen voor
bedrijven die in staat zijn deze te grijpen. Een van deze bedrijven is Debtco,
hierbij ondersteund door Finaps. Kevin Pennekamp, Huan Yang en Job den
Otter van Finaps vertellen over de software die zij hiervoor ontwikkelden en over
de uitdagingen die hierbij kwamen kijken.
TEKST Joost van der Haar DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Internationaal succes
Finaps houdt zich bezig met het
ontwikkelen van IT-oplossingen die
helpen de processen van bedrijven te
optimaliseren, zowel intern als naar
buiten gericht. Hierbij ligt de focus
op intensief contact met de klant om
zo hun processen niet alleen vandaag,
maar ook in de toekomst goed te laten
lopen. Een van de bedrijven die ze op
deze manier helpen is Debtco.
Een nieuwe aanpak

De oprichters van Debtco hadden de
visie een bedrijf op te zetten dat het
innen van openstaande rekeningen
bij individuen makkelijker maakt
voor zowel crediteuren als debiteuren.
Het viel hen op dat andere bedrijven
in deze sector vaak gebruik maken
van verouderde en rigide software,
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waardoor er kansen lagen voor een
nieuw bedrijf met een nieuw platform.
Dit platform zou moderne technieken
kunnen gebruiken om grote delen van
de dataverwerking en de ‘workflow’
te verbeteren en te automatiseren. In
Finaps vonden ze de partner om deze
visie om te vormen tot een concreet
product met de naam CollectIC.
Dit product zou dan aan een aantal
eisen moeten voldoen. Het zou
medewerkers van Debtco moeten
helpen door taken die geautomatiseerd
kunnen worden te automatiseren,
zodat de medewerkers hun tijd volledig
kunnen besteden aan interactie met
debiteuren. Het zou ook simpel,
intuïtief en laagdrempelig moeten zijn
voor zowel medewerkers als mensen

met een openstaande rekening, om
zo het proces en het volgen ervan te
bevorderen. Tegelijkertijd moest het
flexibel genoeg zijn om verschillende
doelgroepen effectief te kunnen
benaderen en bedienen.
Het ontwikkelingsproces

Huan was als UX-designer erg
betrokken bij het eerste deel van het
ontwikkelingsproces. Gedurende deze
periode had ze regelmatig gesprekken
met de oprichters. Het doel hiervan
was het vertalen van de ideeën die ze
hier tegenkwam in een concrete en
haalbare oplossing. Hiervoor stelde ze
de gebruikersbehoeften, de zakelijke
vereisten en de functie-eisen vast,
om deze vervolgens te vertalen naar
ontwerprichtingen en uiteindelijk ook

naar de UI (User Interface). Een van
de dingen die tijdens dit verkennende
proces duidelijk werd, was dat het
platform Debtco in staat moest stellen
om op een goede manier op zeer
verschillende gevallen te kunnen
inspelen.
Workflows

De belangrijkste manier waarop
dit wordt bereikt is door zogeheten
‘workflows’. Een workflow is een
serie acties, zoals het plannen van
een
telefoongesprek,
verzenden
van een e-mail, versturen van een
bericht via social media en zelfs het
versturen van ouderwetse brieven,
die in een gespecificeerde volgorde
worden ondernomen door het
systeem. Dit hoeft geen rechte lijn te
zijn. Workflows kunnen vertakken
en kunnen bepaalde dingen wel of
juist niet doen als er aan een bepaalde
voorwaarde wordt voldaan. Denk
bijvoorbeeld aan het sturen van een
sms als een emailadres niet blijkt te
kloppen.
Het ontwikkelen van deze workflows
ging met vallen en opstaan, vertelt
Kevin. Maar uiteindelijk is hij
erg tevreden met de uitwerking.
Het
faciliteert
namelijk
het
geautomatiseerde deel van het proces
en tegelijkertijd helpt het met het
organiseren van het menselijk deel
van het proces. Op deze manier biedt

Het team van Finaps

het Debtco de flexibiliteit die het een
voorsprong geeft op concurrenten.

voor Job een van de favoriete delen van
het werk is.

Continue verbetering

Bij het implementeren van deze
verbeteringen in een al bestaand
en relatief groot programma is het
belangrijk dat deze consistent zijn met
de gebruikerservaring elders. Maar
het moet ook consistent zijn met de
al bestaande UI, met de architectuur
en met het al bestaande functioneel
ontwerp op andere plekken. Daarom
wordt er veel tijd besteed aan het
schrijven van ‘clean’ code en als
ze de mogelijkheid zien, ook aan
het verbeteren van al bestaande
code. Ook aan andere vormen van
‘maintainability’ wordt veel aandacht
besteed.

Deze flexibiliteit komt echter niet
alleen terug in de workflows. Tijdens
het ontwikkelingsproces wordt er
ook veel aandacht gegeven aan het
kunnen aanpassen van het product
aan verschillende omgevingen. Dat
is erg belangrijk in de fase waarin
de ontwikkeling zich nu bevindt, de
continue verbeterfase. De focus ligt nu
voor een groot deel op het toevoegen
van nieuwe functies, het verbeteren
van bestaande functies en waar
mogelijk het verder automatiseren van
bepaalde processen. Hierbij krijgen ze
veel vrijheid van de opdrachtgever, wat

Workflows Deptco
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Internationalisatie

De vruchten van deze aanpak konden
al vrij snel worden geplukt. Debtco
kreeg namelijk al vroeg internationale
klanten uit onder andere het Verenigd
Koninkrijk. Dit betekende dat de
applicatie aangepast moest worden om
met verschillende valuta te kunnen
omgaan, zowel bij het versturen van
berichten als bij het weergeven van
aantallen in de applicatie zelf. Ook
moest er worden nagedacht over dingen
zoals wat er moet gebeuren als iemand
een rekening in euro’s wil betalen in
pond.
“Als je kijkt naar de uitdagingen
die je internationaal tegenkomt”,
vertelt Job, “dan zie je ook hoeveel we
vanzelfsprekend vinden”. Zo zal je in
Duitsland geen iDeal kunnen gebruiken,
in België zal je telefoonnummers met
een andere lengte tegenkomen en
in Frankrijk zetten ze het euroteken
achter het bedrag in plaats van ervoor.
De gebruikte technologieën kunnen

ook verschillen. Zo heb je in sommige
landen grote segmenten van de
bevolking die geen gebruik maken van
internetbankieren. Om hier rekening
mee te houden, laagdrempelig te
blijven en tegelijkertijd de data op
een juiste manier op te slaan, moet
het onderliggende systeem enorm
flexibel zijn. Zeker als je ook nog wilt
garanderen dat dit niet afdoet aan de
gebruikerservaring en de consistentie
daarvan.
Dit gaat verder dan enkel software.
In verschillende landen heb je te
maken met verschillende regelgeving.
Bijvoorbeeld op het gebied van belasting
en rente. Maar ook op het gebied van
dataopslag en privacy, denk hierbij aan
de AVG. Voor bedrijven uit de Verenigde
Staten kan het hierdoor onaantrekkelijk
zijn om gegevens in bijvoorbeeld
Nederland op te slaan. Ook het gegeven
dat je data hier in feite exporteert kan
een rol spelen. Een oplossing zou dan
kunnen zijn om de data in de Verenigde

Staten zelf te hosten. En zo is er voor elk
van de genoemde uitdagingen wel een
oplossing te vinden.
Vanaf hier

Voorlopig zal het aanpakken van zulk
soort uitdagingen doorgaan, aangezien
Debtco internationaal zal blijven
groeien en Finaps hier de komende
jaren bij zal blijven ondersteunen.
Finaps zal zich hierbij blijven richten op
het verbeteren van het product door het
toevoegen van nieuwe functies en het
bekijken van de mogelijkheden van de
nieuwste technieken op het gebied van
bijvoorbeeld AI. En niet alleen bij dit
project. Ze verwachten zich de komende
jaren nog met vele interessante
projecten bezig te houden, waarvoor
ze ook op zoek zijn naar studenten
Technische Bedrijfskunde met interesse
in IT. Bij Finaps benadrukken ze dan
ook dat geïnteresseerde studenten altijd
contact kunnen opnemen via info@
finaps.nl voor meer informatie.

Kevin Pennekamp
Na de bachelor Technische Bedrijfskunde en de master Business Information Systems te
hebben afgerond in Eindhoven, is Kevin 4 jaar geleden aan de slag gegaan bij Finaps als
technical business engineer. Hier is hij doorgegroeid tot team lead en senior software engineer.

Huan Yang
Huan werkt als senior UX designer bij Finaps, waar ze 2 jaar geleden is begonnen. Hiervoor had
ze al vijf jaar ervaring opgedaan als UX designer in de geestelijke gezondheidssector na een
master Design for Interaction aan de TU Delft te hebben behaald.

Job den Otter
Naast zijn master Financial Econometrics aan de VU werkt Job als back-end software engineer
aan het CollectIC project. Van het bij Finaps binnenkomen zonder ooit een software product te
hebben gemaakt is niets meer te merken.
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Mondialisering
Terwijl de de impeachment procedure van Donald Trump nog in volle gang
is, zit Joe Biden niet bij de pakken neer. Zo heeft hij op zijn eerste dag al
30 executive orders getekend om acties van Trump terug te draaien. Vele
Amerikanen, en zelfs veel niet-Amerikanen, zien de komst van Biden als een
nieuw tijdperk en de afsluiting van een duister presidentschap. Maar was Trump
echt zo slecht, en is Biden wel echt zo veel beter? SCOPE zocht het uit.
TEKST Maurice Bressers DESIGN Stefano Dimastrapasqua

President Tweety VS Sloppy Joe
Een controversiële periode

Dat Trump een controversiële president
zou worden was al duidelijk voor dat hij
de verkiezingen van Hilary Clinton had
gewonnen. Zo is Trump de allereerste
president die niet heeft gediend in het
leger of een functie in de politiek heeft
bekleed. Donald Trump was namelijk
een zakenman. Van het hosten van een
televisieshow naar het opknappen van
hotels, overal waar geld te verdienen
viel stond Trump vooraan. Niet gek dat
hij dan ook de rijkste president ooit zou
worden.
In de ogen van veel Amerikanen was het
zeker niet mogelijk dat een zakenman,
die in de WWE hall-of-fame staat en een
gastrol heeft in Home Alone, president
zou worden van een groot en machtig
SCOPE MAART 2021
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land als de Verenigde Staten. Tot op de
dag van de verkiezingen in 2016 hielden
de politieke analisten het vaak ook nog
voor onmogelijk. Toch kreeg Trump
het voor elkaar. Nu 4 jaar later wordt
hij vervangen door een democratische
president die inmiddels 78 jaar oud
is. Is dit de verbetering waar veel
Amerikanen en niet-Amerikanen naar
smachten? En wat zijn nou eigenlijk
de grote verschillen tussen deze beide
heren?
De verkiezingen

Dat de verkiezingen historisch waren,
is al snel af te lezen aan het aantal
Amerikanen wat zijn stem liet gelden.
Meer dan 159 miljoen Amerikanen
brachten een stem uit, dit is 66.7% van
de stemgerechtigde bevolking. Maar

hoezo kwamen er nu ineens 23 miljoen
meer Amerikanen naar de stembus dan
in 2016? Een mogelijk antwoord: het
pad naar welvaart. Het enorme verschil
tussen Biden en Trump, en hoe zij het
pad naar welvaart willen bewandelen,
is onder andere een van de redenen
om te stemmen voor veel Amerikanen.
Zo staat Trump aan de ene kant voor
de zogenaamde “tax-cuts” en “traderegulations” met andere landen. Biden,
aan de andere kant, wil belastingen
verhogen voor de rijken en relaties
met economische partners opnieuw
aanhalen.
Lets talk Business

Trump introduceerd in zijn termijn
tarieven voor de import van Chinese
producten variërende van tussen de

Donald Trump
Donald John Trump, de voormalig president van Amerika, was voordat hij president
werd een echte zakenman. Nadat hij zijn bachelor in economie had afgerond werd
hij de directeur van zijn vaders vastgoed bedrijf, The Trump organization. Hij maakte
van dit bedrijf een miljarden organisatie die onder andere ook hotels en casino’s in
zijn portefeuille heeft. Daarnaast was hij voor een lange tijd de eigenaar van Miss
Universe en de Televisie host van het programma The Apprentice. Toen hij zich in 2016
verkiesbaar stelde zagen veel Amerikanen dit meer als een grap en publiciteitsstunt
dan iets wat realiteit kon worden. Echter wist hij in de verkiezingen van 2016 toch
Hilary Clinton te verslaan.

7,5% tot 25%. Hoewel hij later in zijn
termijn tot een staak het vuren kwam
met China, staat dit punt nog steeds.
Hoewel het geen prioriteit van Biden zal
zijn, is dit wel iets waar hij op de lange
termijn waarschijnlijk van af wil. Een
belangrijk agenda punt en reactie op
de termijn van Trump, is het aanhalen,
dan wel versterken, van handelsrelaties
met belangrijke handelspartners.
Als we echter kijken naar hoeveel geld
er voor de plannen van beide heren
nodig zou zijn zitten ze beide met een
extreem grote begroting. Bij Trump
was dit echter al lang bekend, maar
ook Biden heeft een begroting die
dubbel zo omvangrijk is als die van
Clinton in 2016. Maar hoe willen de
mannen dit geld dan uitgeven? Biden
zal voornamelijk inzetten op onderwijs,
huisvesting en infrastructuur. Trump,
geeft het echter liever uit aan defensie
en zijn kindje, de muur tussen Mexico
en de Verenigde Staten.
Klimaatakkoord

Buiten dat de beide heren verschillende
standpunten hebben in hun economisch

beleid, zijn de meningen van beide
heren ook sterk verdeeld op het gebied
van klimaat. Zo trok Trump zich al snel
terug uit de klimaatovereenkomsten
van Parijs, hoewel er zelfs binnen
zijn eigen partij weerstand tegen was.
Trump kiest er hier ook voor om de
Amerikaanse economie te stimuleren
door onder andere binnenlandse
brandstofproductie te subsidiëren en
nieuwe olieleidingen sneller goedkeurig
te geven. Ook betrok Trump in zijn
campagne een standpunt waarin hij laat
zien dat hij nog meer maatregelen wil
terugdraaien die bevorderlijk zouden
zijn voor deze klimaatdoelen maar niet
voor de Amerikaanse economie. Biden,
staat hier echter volledig haaks op. Zo
was een van de eerste acties van Biden
als president, het opnieuw aansluiten
bij het klimaatakkoord van Parijs.
Daarnaast heeft hij ook toegezegd dat
hij meer maatregelen in plaats zal
stellen om de CO2 uitstoot verder te
verlagen. Zo wil hij onder andere de
uitstoot in de bouw verminderen en wil
hij een budget vrijmaken van 2 biljoen
om natuurlijke energiebronnen een
boost te geven.

Storming the Capitol

Daarnaast is in de laatste weken van
Donald Trump wel pijnlijk duidelijk
geworden dat het een enorm slechte
verliezer is. Toen het eenmaal duidelijk
was dat hij de verkiezingen zou gaan
verliezen, ging de inmiddels oudpresident in destructieve wijze zichzelf
inbunkeren in het witte huis. Volgens
Trump zelf had hij de verkiezingen
namelijk wel gewonnen. Dit escaleerde
snel tot op een punt waar zelfs FOX
news zijn toespraken niet meer volledig
uitzond. Later kwam daar ook nog bij dat
hij zijn eigen vice president Mike Pence
afschaduwde als een verrader, en als klap
op de vuurpijl was hij zelf de aanleiding
tot de bestormingen van het Capitool.
Wie de beste president zal zijn, is lastig
te concretiseren. Wel is het uitermate
duidelijk dat de standpunten van beide
ver uit elkaar liggen. Zo zouden we
misschien kunnen zeggen dat Trump
het tot voor het einde zeker niet slecht
heeft gedaan voor de Amerikanen. Maar
het lijkt er op dat Biden ook het grotere
plaatje op zijn agenda heeft staan.

Joe Biden
Jospeh Robinette Biden Jr., beter bekend als Joe Biden, is de 46ste president van de
Verenigde staten. Biden is een naam die zeker niet onbekend is in de Amerikaanse
politiek. Zo werd hij, na zijn studie rechten, de senator voor Delaware en was hij de op 5
na jongste senator ooit in Amerika. Een van zijn bekendste prestaties in deze periode is
het voorstel voor verschillende semiautomatische vuurwapens. In 2008 werd hij de vice
president van Barack Obama. Onder veel Amerikanen werd hij in die tijd beschouwd als
een geliefde en populaire vice president. In 2020 ging hij zelf voor het presidentschap
en won hij als democratische president de verkiezingen van Donald Trump.
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Spotlight
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“

Jasper Ebus
Ik woon al geruime tijd in Eindhoven, maar
toch ga ik nog ieder weekend terug naar
Beesel. In dit kleine Limburgse dropje woon
ik samen met mijn ouders Rene en Nicole,
mijn zusje Juliëtte, en onze viervoetige
vriend Joep. In 2016 begon ik aan de bachelor
Technische Bedrijfskunde en inmiddels zit ik
in het tweede jaar van mijn master OML. Nu
denk je misschien dat ik druk bezig ben met
afstuderen, maar dat is niet helemaal waar.
Er zijn hier en daar namelijk een aantal
dingen tussen gekomen.
Industria
Na het een jaartje aangekeken te hebben,
werd ik in mijn tweede jaar lid van Industria.
Toen nog in het Paviljoen, deed ik mijn
eerste commissie: het Industria Weekend.
Hierna volgde de CIA en mocht ik een
tweetal artikelen schrijven voor de Scope.
In mijn master besloot ik het over een iets
serieuzere boeg te gooien en melde me aan
voor het IRP bestuur. Na deze aanmelding
ging het allemaal vrij snel. Voor ik het wist
zat ik tussen vier powervrouwen en hadden
we in mum van tijd een toffe reis naar Azië
in elkaar gezet. De projecten in Nederland
liepen goed en in Azië zouden we Japan,
Maleisië, Singapore en Bali bezoeken. Ook
mijn buitenland semester paste goed in dit
plan. Vier weken naar Azië, even een aantal
weekjes in Nederland, en daarna door naar
Noorwegen! Klinkt als een top plan, al zeg
ik het zelf. Helaas was Corona het hier niet
mee eens en moesten alle reizen worden
afgelast.
Stactics
Daarnaast besloot ik samen met Lucas
Peeters en Lars van der Werf (beiden
Industria) dat het tijd was om de theorie
eens in de praktijk toe te passen: Stactics
was geboren! Wij geloven dat datagedreven
oplossingen voor ieder bedrijf een
meerwaarde vormen. Ongeacht de grootte

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

of de hoeveelheid middelen die het bezit.
Daarom willen we oplossingen aanbieden
waarbij toegankelijk centraal staat. Wat
heb je immers aan een complexe oplossing
wanneer niemand binnen een bedrijf er iets
van begrijpt. De extra tijd die de coronaperiode ons bood, hebben we goed gebruikt.
Inmiddels hebben we al een aantal leuke
klussen mogen doen voor o.a. de gemeente
Eersel en VDL. Daarbij zijn we sinds februari
in ons eerste kantoor getrokken. In Alpha
(voorheen IPO) hebben we een plek
gevonden waar we ons volledig kunnen
focussen op de groei van Stactics.
Studentenschilderijtjes
Maar, op een been kun je natuurlijk niet
staan. Ondanks dat we een uitstekende
opleiding hebben, miste ik de creativiteit.
Samen met Wessel van Wesel en wederom
Lucas, besloten we dat we naast ingenieurs,
ook ontwerpers wilde worden en richtten
we Studentenschilderijtjes op. Wat begon
als een grap, heeft nu geleid tot een
volwaardig bedrijf inclusief webshop. Op
studententenschilderijtjes.nl kun je nu van
elke stad, metropool, of boerengat een
city print bestellen. Met de kennis die ik
opgedaan heb in mijn opleiding probeer ik
nu het proces van ontwerp tot verkoop zo
efficiënt mogelijk in te richten. Zo ben ik
toch nog een beetje een TBK-ontwerper!
Al met al, denk ik dat een jaartje uitloop
niet per se als slecht bestempeld hoeft te
worden. Je kunt er, zelfs in de corona tijd,
best iets leuks mee bereiken. Ben je nu ook
van plan iets naast je studie te ondernemen,
wil je meer weten over wat we met Stactics
doen, of zoek je simpelweg advies over
wanddecoratie? Schroom dan vooral niet en
stuur me een berichtje. Dan drinken we snel
een (digitaal) kopje koffie.

”

MAART 2021 SCOPE

23

Mondialisering
Anno 2021 zijn Nederlandse burgers en bedrijven haast overal ter wereld actief.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert het buitenlands beleid van
de Nederlandse regering en voert dit uit. Om de belangen van Nederland en de
Nederlanders in het buitenland zo goed mogelijk te behartigen, beschikt het
ministerie daarvoor zowel over het departement in Den Haag alsmede ruim 140
diplomatieke posten verspreid over de hele wereld. SCOPE sprak met Wampie
Libon, Hoofd van de Economische Afdeling bij de Nederlandse ambassade
in Washington, over het vestigingsklimaat in de Verenigde Staten en de
ondersteuning die de ambassade biedt aan het Nederlandse bedrijfsleven.
TEKST Robert Geurten DESIGN Stefano Dimastrapasqua

SCOPE gaat langs bij... de
Nederlandse ambassade in
Washington
De Verenigde Staten: een belangrijke
handelspartner

Op een koude woensdagmiddag,
medio januari, zit ik online samen
met mevrouw Libon. De Economische
Afdeling van de ambassade behartigt
de
Nederlandse
economische
belangen in de relatie met de VS
en bevordert de aanwezigheid
van het Nederlandse bedrijfsleven
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op de Amerikaanse markt. Geen
onbelangrijke taak, want volgens
de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) zijn de Verenigde
Staten Nederlands’ belangrijkste
handelspartner buiten de Europese
Unie. De export en import van
producten en diensten tussen beide
landen groeide de afgelopen jaren
sterk. Libon: ‘stimuleren van handel

en investeringen gebeurt onder meer
door het Nederlandse bedrijfsleven
te ondersteunen en promoten in de
VS. De Economische Afdelingen
helpen daarbij door het (mede)
organiseren van evenementen, en
het verstrekken van informatie over
de Amerikaanse markt aan met
name het MKB en startups. Zo heeft
afgelopen december in Californië

een
virtuele
innovatiemissie
over de infrastructuur, productie
en
toepassing
van
waterstof
plaatsgevonden. Aan dit driedaagse
programma
hebben
vijftien
sleutelspelers deelgenomen van
bedrijven
en
kennisinstellingen
die
de
samenwerkingskansen
wilden verkennen. Binnen de
VS is Californië koploper op het
gebied van de implementatie van
waterstoftechnologie, met name in
het gebruik in brandstofcellen voor
de transportsector. Ook Nederland is
volop met waterstof bezig. We kunnen
van elkaar leren en elkaar inspireren.’
Libon vervolgt: ‘bovendien vond
half januari de jaarlijkse (digitale)
Consumer Electronics Show (CES)
plaats. Tijdens ’s werelds grootste
technologiebeurs waren dit jaar
ruim negentig Nederlandse startups
aanwezig, waaronder het Eindhovense
Hable
One
(brailletoetsenbord
voor smartphones) en Lightyear
(zonneauto’s).’
Uit recente cijfers van het CBS
blijkt dat de Verenigde Staten ruim
40% van de wereldwijde uitgaven
aan R&D voor haar rekening
nemen. Toch kan volgens mevrouw
Libon de innovatiekracht van
Nederlandse bedrijven nog goed
van pas komen bij het oplossen
van allerhande maatschappelijke
en bedrijfskundige vraagstukken.
‘’Dutch Tech Solutions for solving
Global Challenges’’ luidt de slogan
dan ook. Libon vertelt: ‘de ambassade
in Washington heeft geholpen bij het
opzetten van een webinar rondom
watermanagement en –technologie;
kennis
waar
Nederland
zich

Libon in een kas op de ‘Day of the entrepreneur’

wereldwijd in onderscheidt, terwijl
veel Amerikaanse steden kampen
met verouderde en inefficiënte
waterinfrastructuur. Ook in de
Amerikaanse landbouwsector, lange
tijd gekenmerkt door goedkope
arbeidskrachten en weinig druk om
te automatiseren of verduurzamen,
zijn diverse projecten opgestart
waaraan Nederlandse bedrijven een
innovatieve bijdrage leveren. In
Kentucky is momenteel bijvoorbeeld
een grootschalig project gaande,
waarbij Nederlandse ondernemers
en lokale tuinders samenwerken bij
het opzetten van kassenbouw. Waar
kassen in Nederland niet meer weg
zijn te denken uit het landschap,

heeft men in Amerika veel minder
ervaring met precisielandbouw.’
Het innovatie Attaché netwerk: een
katalysator voor ondernemen in het
buitenland
Om de kansen voor R&D te
signaleren en te helpen bij het maken
van innovatieve samenwerkingen
tussen Nederland en de VS, is in
opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat door
de RVO het Innovatie Attaché (IA)
Netwerk opgericht. De Innovatie
Attachees werken vanuit ambassades
en consulaten in elk land dat
economisch gezien belangrijk is voor
Nederland. Inmiddels opereert het

Wampie Libon
Na haar studie Business Administration en Management aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam werkt Wampie Libon sinds september 2018 als
Head of Economic Affairs and Climate Policy op de Nederlandse ambassade
in Washington. Daarvóór heeft ze diverse andere functies bij de Rijksoverheid
vervuld, waaronder op de ambassade in Brussel, het ministerie van Algemene
Zaken in Den Haag, de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU en het
consulaat-generaal in New York.
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netwerk vanuit zeventien landen,
waaronder Brazilië, Rusland, Taiwan
en Zuid Korea, en focust zich op
maatschappelijke
vraagstukken
en
sleuteltechnologieën
zoals
kunstmatige intelligentie, fotonica
en biotechnologie. Het IA-netwerk
in de VS werkt vanuit Boston, San
Francisco en uiteraard Washington,
waar men zich onder andere
toespitst op semicon, quantum,
waterstof, gezondheid, cybersecurity,
en
de
defensie-,
luchten
ruimtevaartindustrie. Om kennis over
het vestigings- en innovatieklimaat
in de VS zo toegankelijk mogelijk
te maken, heeft de ambassade een
groot aantal publicaties online
ter beschikking staan over zeer
uiteenlopende onderwerpen. Deze
kun je vinden op de website van de
RVO (www.rvo.nl).
De ambassade en de andere
Nederlandse posten in de Verenigde
Staten werken in goed samenspel
met ministeries en de RVO in Den
Haag. Libon: ‘weliswaar komt het
voor dat de ambassade rechtstreeks
wordt benaderd door Nederlandse
partijen, maar vaak vormt de RVO het
eerste contactpunt. De RVO kan dan
een inschatting maken in hoeverre
het bedrijf voldoende voorbereid is
op zaken doen met het buitenland,
en advies geven over mogelijke
verbeteringen. Daarna wordt het
bedrijf doorgaans in contact gebracht
met het economisch netwerk, dat
helpt met het koppelen aan een partij
in het buitenland’.

Inauguratie Joe Biden

De verkiezing van een nieuwe
president
Ten tijde van het interview maakt
Washington zich op voor de
inauguratie van Joe Biden en zijn
vicepresident
Kamala
Harris.
Een week eerder vond de roerige
bestorming van het Capitool plaats,
waarbij de verenigde zitting van
het Huis van Afgevaardigden en
de Senaat om de overwinning van
de verkiezingen te certificeren
enkele
uren
moest
worden
stilgelegd. Heeft de Amerikaanse
presidentswissel eigenlijk invloed
op
het
vestigingsklimaat
van
Nederlandse bedrijven in de VS?
Libon: ‘president Trump heeft in het
beleid tijdens zijn regeringsperiode
veel aandacht besteed aan het
uitgangspunt America First. Zo zijn

De Nederlandse ambassade in Washington
De Nederlandse ambassade in Washington D.C. is de officiële en hoogste vertegenwoordiging
van de Nederlandse overheid in de Verenigde Staten, en staat onder de dagelijkse leiding van
ambassadeur André Haspels. De economische afdeling van de ambassade helpt Nederlandse
ondernemers in de VS en zet zich in om de handel en investeringen te bevorderen tussen
beide landen. Door hun diplomatieke status en netwerk kunnen medewerkers aan het
Nederlandse bedrijfsleven passende ondersteuning bieden met (lokale) overheden en
instanties. Naast de ambassade in Washington zijn er Nederlandse consulaten-generaal in
Atlanta, Miami, San Francisco, Chicago en New York gevestigd, evenals twee handelskantoren
in Texas en Los Angeles en een innovatiekantoor in Boston.
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er verschillende belastingverlagingen
toegepast, werd de milieuwetgeving
ingeperkt en werden importheffingen
aangenomen, zoals op de invoer van
staal en aluminium uit de Europese
Unie. Met deze besluiten probeerde
Trump de binnenlandse productieindustrieën te stimuleren. Tot de
uitbraak van de coronacrisis in de VS
ging het de Amerikaanse economie
over het algemeen voor de wind.’
Mevrouw Libon verwacht dat het
economische beleid van Joe Biden
zich zal richten op binnenlands
herstel, met meer aandacht voor
de
Amerikaanse
middenklasse,
duurzaamheid, en het federale
gezondheidsstelsel.
‘Een
Buy
America agenda met gerichte (tech)
investeringen om de economie
verder te versterken. Op terreinen als
transport en logistiek, infrastructuur,
landbouw en gezondheidszorg is
duidelijk dat de VS zullen moeten
investeren
in
het
toekomstig
bestendig maken van deze sectoren.
Voor
Nederlandse
expertise
bieden deze uitdagingen kansen.
Voorbeelden komen we overal in de
VS tegen: automatisering in Georgia
en omliggende staten, duurzame
energieoplossingen in Texas, aan
de Oost en Westkust, kassenbouw
in het Midwesten, gezondheid in
Massachutes en slim waterbeheer in
het Zuiden.’

Een warme band met Den Haag

Om haar taken goed te kunnen
uitvoeren, onderhoudt de ambassade
nauwe contacten met de private sector,
de federale en statelijke overheid,
kennisinstellingen
en
andere
handelsbevorderende organisaties in
de VS. Daarnaast vindt er geregeld
overleg plaats met het departement
in Den Haag, waar het Nederlandse
(innovatie)beleid voor het buitenland
wordt vastgesteld. Volgens mevrouw
Libon is het voor de economische
afdelingen op de ambassades
belangrijk om goed op de hoogte te
zijn van de beslissingen die in Den
Haag worden genomen, om deze
goed te kunnen uitdragen in het
buitenland. Elk jaar is er bovendien
een ‘terugkommoment’, waarbij
medewerkers van wereldwijde posten
worden bijgepraat door het Ministerie
en met collega’s van hetzelfde
werkveld kunnen samenzitten.
Welke tips heeft de ambassade voor
startende, Nederlandse ondernemers
in de VS? Libon: ‘over het algemeen
is de ease of doing business erg

goed in de VS. Bovendien vormt de
taal doorgaans geen barrière. De
grootte van het land is echter wel een
uitdaging, waardoor we aanraden om
voor het uitrollen van activiteiten te
focussen op twee of drie staten. Alle
vijftig staten in de VS hebben immers
onderlinge verschillen in cultuur,
wetgeving, economisch profiel en
werkgelegenheid.
En maak niet
te snel een grap over politiek of religie
tijdens een zakelijke bijeenkomst; die
onderwerpen liggen erg gevoelig bij
veel Amerikanen. Een laatste tip: ‘het
Ministerie van Buitenlandse Zaken is
altijd op zoek naar mensen met diverse
achtergronden - inclusief technische
studies. Houdt onze vacatures dus
in de gaten; bijvoorbeeld met het
oog op de opleiding Internationaal
Beleidsmedewerker
Buitenlandse
Zaken (IBBZ). Het Ministerie biedt
tevens een interessant wereldwijd
stageprogramma aan, voor studenten
van bijna alle studierichtingen.
Deelname is mogelijk op haast alle
posten, en biedt een unieke kans
om Nederland vanuit buitenlands
perspectief beter te leren kennen.’

Slot

Het is duidelijk; anno nu vormt het
wereldwijde netwerk van diplomatieke
posten van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken een onmisbare
schakel in het verbinden van
handelspartners in binnen- en
buitenland. Of het nu een gevestigd
bedrijf betreft of een ambitieuze
startup; door het koppelen van kennis
over innovatieve ontwikkelingen en
daaraan gerelateerde trends is de
ambassade in staat om Nederlandse
ondernemers te helpen met het
oriënteren op de talrijke kansen die
de Amerikaanse markt biedt.

Nederlandse startups op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas
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Mondialisering
In een wereld met steeds verdergaande globalisering, is het opereren in
een internationale context belangrijker dan ooit. Binnen dit thema vormen
internationale voorraadketens een interessant onderwerp, met de enorme
hoeveelheden goederen die elke dag binnen deze ketens over de hele wereld
worden verscheept. Bij het optimaliseren hiervan komen veel elementen kijken,
waaronder verschillen tussen landen. SCOPE sprak met Esmée Blijdorp en
Annemarie van Banning, allebei werkzaam bij Accenture, over hun ervaring met
het werken met deze ketens.

TEKST Sander de Jong DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Excelleren in internationale ketens met
Accenture
Alsof het normaal gesproken nog niet
uitdagend genoeg is om internationale
ketens te optimaliseren, werd het
door de coronacrisis nog uitdagender.
Daarom was het des te interessanter
om te praten over enkele projecten
waar Blijdorp en Van Banning aan
gewerkt hebben, waarin zij ook te
maken kregen met het coronavirus
en zijn beperkingen midden in een
internationale implementatie.
Internationale implementaties

Het internationale karakter van dit
soort projecten komt vooral door de
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wereldwijd
opererende
bedrijven.
Blijdorp vertelt: “We werken vaak
voor bedrijven met een wereldwijde
voetafdruk. Dit zijn bedrijven die
bijvoorbeeld hun hoofdkantoor in
Nederland hebben, maar waarbij een
implementatie wereldwijd moet worden
uitgerold”. Hierbij is samenwerken met
de mensen ter plaatse een belangrijk
aspect, zo vertelt Blijdorp: “Door op de
juiste manier te schakelen en samen
te werken, kun je de verandering
overbrengen en er zo voor zorgen dat
de implementatie ook lokaal gedragen
wordt”.

Verschillen

Het werken in deze internationale
context brengt een extra dimensie
met zich mee door bijvoorbeeld
cultuurverschillen. Blijdorp: “Tijdens
internationale implementaties is vaak
sprake van een sterk cultuurelement.
Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld
communicatiestijl, mate van directheid,
behoefte aan details en het nemen
van risico. Maar ook de mate van
hiërarchie of de snelheid waarmee men
verandering accepteert, spelen een rol.”
Toch maakt dit ook dat het succes des te
beter voelt, zo vertelt ze: “Het is leuk om

met deze verschillen te werken, daarin
te schakelen en zo van de implementatie
een succes te maken”. Van Banning
vult aan: “Het mooiste is wanneer de
mensen lokaal zodanig onderdeel zijn
van het proces van verandering, dat
ze het als hun eigen succes gaan zien.
Op deze manier een gezamenlijke
verandering doormaken en deze positief
afsluiten, dat is het ultieme doel van een
wereldwijde uitrol.”
Ketenoptimalisatie

Een voorbeeld van implementatie in
een dergelijke internationale keten
was gericht op het automatiseren van
besluitvorming. Van Banning vertelt:
“In een internationale keten zijn er
zoveel elementen die een rol spelen
om de keten vanuit een holistisch
perspectief te optimaliseren dat dit
het menselijk brein overstijgt. Een
intelligente laag voor geautomatiseerde
besluitvorming kan hierbij helpen
om alle parameters mee te nemen
en zo grote volumes op wereldwijde
schaal te kunnen optimaliseren.” Zo
kunnen bijvoorbeeld orders worden
geautomatiseerd, aldus Blijdorp. “Een
voorbeeld hiervan is een klant die eerst
handmatig orders verwerkte: de order
werd via e-mail verstuurd, waarna de
ontvanger handmatig de order boekte
en de keuze voor leverancier en locatie
maakte. Nu gaat dit via een bestelportal,
waarna het systeem automatisch een
order met verzending inboekt door te
kijken naar de globale voorraad”. Hierin
komt ook het cultuurverschil weer
terug. Blijdorp: “Als je een dergelijke
verandering van handmatig naar
automatisch succesvol wilt laten landen
binnen de organisatie, dan heb je veel
vertrouwen nodig in de oplossing zelf

Diversiteit en cultuurverschillen brengen een extra dimensie met zich mee bij implementatie

en in de interactie van de gebruiker met
de oplossing. Het verschilt per cultuur
hoe men hiermee omgaat.”
Flexibiliteit

Niet alleen cultuurverschillen zijn
een belangrijke factor, ook de grotere
onzekerheid in internationale ketens
speelt een rol, zoals vertragingen. In
dergelijke situaties zijn overzicht en
anticipatie belangrijk. Hiervoor heeft
Accenture expertise op het gebied van
controletorens, zo vertelt Van Banning:
“Dit is belangrijk voor onze klanten. Het
optimaliseren en anticiperen in deze
internationale ketens begint namelijk bij
het signaleren van excessen. Hiervoor is
het van belang het internationale veld
te kunnen overzien, de excessen tijdig
te identificeren en de flexibiliteit in het
systeem en de processen te behouden
om hierop te kunnen acteren.” Blijdorp
vult aan: “Na de implementatie moet
je nog altijd zicht kunnen houden op
de geautomatiseerde delen van het

proces, zodat het geen black box wordt.
Hierdoor wordt de rol van de mensen
vooral toezichthoudend. Zo kan er
bijvoorbeeld worden ingegrepen als ze
zien dat een zending vertraagd is.”
Coronavirus

Ook al kunnen de ketens door deze
projecten veel geoptimaliseerd en
gestandaardiseerd worden, er is
altijd flexibiliteit nodig. Zo heeft de
situatie rond het coronavirus voor
veel veranderingen gezorgd. Van
Banning vertelt: “Het coronavirus had
verschillende effecten, afhankelijk van
de keten. Bij de één viel de vraag weg,
terwijl deze bij een ander juist hoog was.
Weer andere ketens hadden te maken
met het wegvallen van een leverancier
of logistieke uitdagingen.” Hierdoor
werd het zicht op het complete proces
nog belangrijker, zo vertelt ze. “Je wilt
effecten van dergelijke veranderingen
inzichtelijk hebben. Dit wil je zowel in
tijd, door te acteren op vroege signalen

Esmée Blijdorp
Esmée Blijdorp heeft gestudeerd in Utrecht, waar ze de master Science and
Innovation Management heeft afgerond. Na haar afstuderen is ze bij Accenture
gaan werken, waar ze inmiddels al ruim zes jaar rondloopt. Binnen Accenture
is ze actief op projecten in de high-tech industrie, met daarbij een focus op
supply chains. Hierdoor heeft ze de afgelopen jaren verschillende supply
chain implementaties gedaan voor high-tech klanten in samenwerking met
Annemarie.
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klanten bespreken.” Het netwerk helpt
Accenture om voorop te blijven lopen,
bijvoorbeeld ook door samenwerking
met onderzoeksinstituten.
Een voorbeeld daarvan is een
samenwerking met Massachusetts
Institute of Technology (MIT), aldus
Blijdorp. “Samen met MIT hebben
we een betrouwbaarheidstest voor de
keten ontwikkeld, waarin de hele keten
digitaal gekloond wordt. Hiermee
worden dan (extreme) scenario’s getest,
om zo de veerkracht van de keten te
bepalen. Door dit soort projecten blijven
we vooroplopen, wat heel gaaf is om met
klanten te bespreken.”

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

en te voorkomen dat er later problemen
komen, maar ook binnen de keten,
waar je wilt voorkomen dat er aan de
achterkant van de keten problemen
ontstaan die je aan de voorkant al kon
zien.” Ook de manier van werken aan
dit soort projecten is flink veranderd,
aldus Blijdorp. “We hebben veel moeten
schakelen omdat we op het moment
van de coronavirus-uitbraak midden in
een implementatie zaten waarbij nog
enkele landen gefinaliseerd moesten
worden. Hierdoor moesten we de
aanpak flexibel houden en was het
bijvoorbeeld de uitdaging om mensen
in andere werelddelen betrokken te
houden in een onlinetraining, terwijl
we normaal op de locatie aanwezig
zouden zijn.” Het was belangrijk om
voldoende interactie te houden met de
mensen ter plekke, zo vertelt Blijdorp.
“Dit hebben we gedaan door het zo
praktisch mogelijk te houden, door
de lokale eindgebruiker toegang te
geven tot een testomgeving binnen
het nieuwe systeem. Zo konden de
gebruikers zelf actief met het nieuwe
systeem werken tijdens de training,

in plaats van enkel informatie te
ontvangen.”
Accenture netwerk

De bovenstaande voorbeelden geven
wel aan dat het implementeren van
internationale ketenoplossingen geen
sinecure is. Daarom speelt Accenture
een belangrijke rol in het ondersteunen
van zijn klanten door automatisering,
het inzichtelijk maken van de keten en
data-analyses. Van Banning vertelt: “Er
is steeds meer data beschikbaar om de
keten te analyseren, waardoor meer
optimalisatie mogelijk is. Door data aan
elkaar te koppelen zijn er meer inzichten
om verbeteringen te identificeren.” Ook
speelt het wereldwijde netwerk van
Accenture een belangrijke rol, zo vertelt
Van Banning: “Het is een netwerk van
experts dat twee kanten op werkt. Bij
een vraag vanuit de klant kijken we of
er al vergelijkbare kennis of ervaring
binnen ons netwerk beschikbaar
is. Andersom worden vanuit het
Accenture netwerk de laatste trends en
relevante inzichten proactief met ons
gedeeld, wat we vervolgens met onze

Toekomst

In de toekomst verwacht Van Banning
nog grotere stappen richting zelfsturende
internationale ketens. “We zullen steeds
meer gaan halen uit data-analyses,
kunstmatige intelligentie en simulaties,
waardoor er meer kan worden gedaan
om compleet geautomatiseerde ketens
te ontwerpen.” Blijdorp vult aan: “Zo kan
de keten proactief worden in plaats van
reactief, zodat je data kunt gebruiken
om te voorspellen wat er gaat gebeuren
en daarop kunt anticiperen.” Door deze
verandering kunnen ketens ook sneller
leveren, zo zegt Van Banning: “Zo kun
je straks bijvoorbeeld een systeem zelf
laten bepalen wanneer een onderdeel
nodig is, waarna het systeem dit zelf
bestelt voor de juiste locatie, op het juiste
moment.” Sterker nog, zegt Blijdorp: “In
de toekomst zou je willen dat de keten
niet begint bij de werknemer die de
order inlegt voor een machineonderdeel,
maar dat de machine zelf aangeeft dat
een onderdeel aan onderhoud toe is en
dan zelf de order inleg initieert.”

Annemarie van Banning
Annemarie van Banning heeft Technologie Management gestudeerd aan de
Rijksuniversiteit Groningen en is net als Esmée direct na haar afstuderen bij
Accenture in dienst getreden, waar ze inmiddels al ruim tien jaar werkt. In deze
jaren heeft ze ook altijd binnen de high-tech industrie gewerkt, waarin ze zich
specialiseert op het gebied van supply chain management en optimalisatie
binnen field service engineer organisaties. De projecten die ze hierbij heeft
gedaan zijn veelal in de context van internationale supply chains.
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Puzzle to win
a wireless powerbank
1

2
3

4

5

4

DOWN
1 The museum that became a long-term partner
with ASML.
2 A wafer is made of this material.
4 ASML’s supply chain has this many tiers.
5 Name of the event where ASML created the
“You Gave Me Wings’ project.
6 The family of optical metrology systems
produced by ASML.
7 First name of ASML’s CEO before Peter Wennink.
10 One billionth of a meter.
12 ASML bought this company to develop light
sources for EUV machines.
14 Name of our largest customer in the United
States.
15 Abbreviation of Supply Chain Management.
17 Thin membrane which is used to keep out
particles.
19 An ASML-organized event for those who love
music performance, called ‘ASML ...’.
21 Last name of the co-founder of Intel, which is
now the name of semiconductor scaling.
23 One of the 3TG minerals that ASML uses in
manufacturing.
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ACROSS
3 A projection technology used during the chip
fabrication process.
8 The country where an acquisition by ASML
took place in July 2020.
9 One of ASML core values.
11 Name of the football club that is sponsored
by ASML.
13 Most of ASML’s customers are in this continent.
15 ASML operates in this industry.
16 This Dutch company makes both cars and
parts of ASML systems.
17 Name of the first machine launched by ASML.
18 The solution to measuring imaging performance
on wafers.
20 ASML was founded in this type of building.
22 A program by ASML that aims to prevent
unnecessary waste by remanufacturing used
system parts.
24 ASML is the world’s only manufacturer of
lithography machines that use extreme ... light.
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Send an email with the correct answer in the subject line to campuspromotion@asml.com
by December 2021. Each month until then, we’ll randomly select one correct answer from
those we receive. Winners will be notified via email. You can only participate once in the
draw. The results are not open for discussion.
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Mondialisering

Internationaal treinreizen is aan het groeien, en om internationaal te kunnen
reizen is samenwerken essentieel. We spraken met Jet van de Kar van NS
international over de toekomst van Europees treinreizen, de gevolgen van
corona, en de politieke invloed op deze ontwikkelingen.
TEKST Vita Broeken DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Reizen door Europa met NS
international
Samenwerking

NS international is een onderdeel
van NS. Van de Kar vertelt over hun
activiteiten. Ze rijden treinen tot
ongeveer 700 kilometer samen met
partners, en daarnaast distribueert
NS International
treintickets
naar inmiddels meer dan 3000
bestemmingen . Samen met Fransen
en Belgen is NS International
bijvoorbeeld partners van de Thalys,
de trein tussen Amsterdam en
Parijs. Dit houdt in dat ze een deel
van de kosten dragen en daarvoor
een percentage van de omzet
terugkrijgen.
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Internationaal samenwerken laat
ook de cultuurverschillen binnen
Europa zien. Voor de Eurostar werkt
Van de Kar samen met Britten,
Fransen, en Belgen. Wij zijn direct,
en zeggen waar op staat, maar
daardoor soms ook té direct. De
Britten daarentegen zijn wollig,
en blijven altijd “polite”. Gelukkig
zorgt dit niet voor problemen, door
de langdurige samenwerkingen zijn
deze verschillen bekend, en kan er
samen om worden gelachen. De
goede samenwerking met Eurostar
heeft er ook mede voor gezorgd dat

we vanaf oktober 2020 rechtstreeks
van Amsterdam/Rotterdam naar
London rijden.
Veranderingen

Net als veel andere sectoren heeft
COVID-19 een enorme financiële
klap gegeven, er wordt internationaal
nog maar circa 10 procent gereisd
terwijl veel vaste kosten hetzelfde
blijven. De Nederlandse overheid en ook andere Europese overheden
- raden het reizen zonder strikt
noodzakelijke reden, nog steeds ten
zeerste af. Omdat er geen vraag is en

kosten zoveel mogelijk te besparen
zijn de frequenties van de treinen
omlaag gegaan, zo rijdt de Thalys
nog maar 1x per dag en niet meer 13
keer per dag zoals normaal.
Ook de Brexit zorgt voor verandering.
Er zullen paspoorten in plaats van
ID’s nodig zijn, en de import en
export regelingen worden anders.
Maar de grootste onzekerheid ligt
in de toekomst, namelijk wat de
veranderingen voor invloed hebben
op het reisgedrag van zakelijke
reizigers en toeristen. Wordt de pond
duurder of goedkoper ten opzichte
van de Euro? Dit heeft namelijk veel
invloed op toerisme.
Verder is er ook een positieve
verandering te zien. Afgelopen jaar
is er veel meer aandacht gekomen
voor de klimaatcrisis wat ervoor zorgt
dat mensen sneller de trein pakken
in plaats van het vliegtuig of de
auto, maar mensen gaan ook vaker
dichterbij op vakantie, en ontdekken
dat Europa ook veel te bieden heeft.
Toekomst

Daarbij
wordt
internationaal
treinreizen gestimuleerd door de
politiek, zo wordt de Nightjet naar
Wenen en München/Innsbruck
gesubsidieerd door het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat. En
is er op verzoek van het Ministerie
een Actieagenda opgesteld
met
doel de korte afstandsvluchten
te vervangen door internationale
treinen. Zo verkoopt KLM Air-Rail
tickets van bijvoorbeeld Brussel naar

De Thalys

New York, waarbij eerste de trein
tot Amsterdam wordt gepakt naar
Schiphol en daarna gevlogen wordt
naar New York.
Toch zou treinreizen nog meer
gestimuleerd
kunnen
worden,
zo zouden de infra kosten voor
Internationale treinen en/of de BTW
op internationale treintickets verlaagd
kunnen worden. Hierdoor ontstaat
er een gezonder investeringsklimaat

voor verbindingen binnen Europa.
Betere afstemming om grotere
afstanden te kunnen reizen, en meer
digitalisatie. Daarmee kunnen we
binnenkort nog gemakkelijker en
snel met de trein door heel Europa.

En over 10 jaar? Van de Kar schetst een
toekomst met nachttreinen, hogere
frequenties en hoge snelheidslijnen

Jet van de Kar
Jet van de Kar is implementatie manager en business developer bij NS international. Ze
heeft commerciële economie gestudeerd, en is begonnen als productmanager. Bij NS
international is ze verantwoordelijk voor het implementeren van nieuwe treindiensten,
zoals de Nightjet, de nachttrein naar Oostenrijk. Maar ook alliantie manager voor
bijvoorbeeld de Eurostar, voor verbindingen naar Groot-Brittanië.
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Internationaal
The Vice President of Public Relations of ESTIEM, Trajko Krstić, writes
about the ESTIEM organisation, the affect of the corona pandemic on
ESTIEM, and about the possible future of the organisation.
TEKST Trajko Krstic Design Stefano Dimastrapasqua

What is ESTIEM, who am I and how
I ended up here?
In 1990, students from five different
countries founded European Students
of
Industrial
Engineering
and
Management. ESTIEM’s aim was
and still is to establish and foster
interrelations
among
European
students of Industrial Engineering and
Management (IEM).
In 2020 ESTIEM has turned 30 years,
and has grown into an organization
that brings together 60,000 students
from 74 universities, all of which
offer courses in IEM, in 26 European
countries. Based on this structure,
ESTIEM forms links between students,
academia and companies in order to
create a European, multilevel IEM
network.
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I am Trajko Krstić, a Serbian student
who first came in touch with ESTIEM
about four years ago. Seeking for both
personal and professional development,
naturally I was trying to take every
opportunity that ESTIEM had to offer,
which by the way, I’m still doing!
Back in 2019, I was Balkan Regional
Coordinator or so called “bridge
between the Board of organisation and
its members (local group)”. In 2020,
I made a move and took up the very
exciting position of Vice President of
Public Relations, together with 5 coboardies all across from Europe.
Where is ESTIEM at the moment?

ESTIEM has continuously increased the
number of its activities, offering a great

variety of events to IEM students. These
activities have attracted many active
students, helping the organization grow
rapidly over the past three decades.
ESTIEM is paving the way for the
future of industrial engineering and
management education in Europe.
In 2010, students supported the first
European Professors of Industrial
Engineering and Management (EPIEM)
Conference in Cambridge, England.
Now, in 2021, we can proudly say that
we have made various partnerships
with both educational and professional
institutions all over Europe, but
also supporting and creating new
opportunities for students with our
corporate partners.

External collaborations and educational
development is playing a big role in
ESTIEM’s daily life. With that being
said, I would like to also say that
Universities are really important
members of ESTIEM’s pool of partners.
We are more than happy to have
Eindhoven University of Technology as
one of the most active universities that
interacts with ESTIEM and its activities.
Today, we can proudly say that with more
than 150 european activities and around
6000 new students every year, we are
still aiming to support students in their
personal and professional development,
providing them soft skills training,
IEM insights, case study competitions,
career fairs, etc.
How does the coronavirus pandemic
affect our organisation, how are we
coping and how do we see our future?
COVID-19 has put international travel
on pause, and therefore it interrupted
some of our biggest activities and
events of 2020 and 2021. But don’t
be fooled with it, we are busier than
ever! There’s an enormous amount of
interest in international education and
cultural exchange, and the fact that we
cannot do certain events in-person has
meant we’ve been convening various
of different online activities, events,
workshops, etc. – and even managing

Online Council Meeting of ESTIEM

to have two in a row biggest events of
ESTIEM - Council Meeting.
We must say it wasn’t something that
we were looking for or something
that we thought it will take more than
expected time, but thanks to all the hard
work that was put here not just from
us, but from every of our leader and
every active ESTIEMer at the moment,
we made sure that our members can
have the best experience possible,
whether they have traveled abroad or
are participating in activities from their
home. It’s not been easy, but the team
has been amazing.
Looking forward to a lot of new activities
we have planned for the near future,
such as the very first IEM Conference
(biggest IEM student conference)
and ESTIEM Hunt (an international
recruitment event), we are continuing
to innovate so we can remain relevant
and impactful student organisations far
into the 21st century. Other than that,
our TIMES competition (Tournament
in Management and Engineering
Skills), largest European case study
competition for industrial engineering
and management students, is coming
soon with online Semi-Finals.

students to the world of business and
prepares them for the challenges that
await them, develops the organization
and encourages positive changes in
society.
We believe that together, from a diversity
of experience and perspectives to share,
we can overcome all the immense
challenges we face today - such as the
current pandemic. With a great team
and clear vision we hope we are making
a better Europe for IEM students. That’s
why we, at ESTIEM believe so strongly
in what we do - and why we are positive
about the future!
We’ll always keep aiming high!
In High ESTIEM
Trajko Krstić

By constantly investing in ESTIEMers’
development, building team spirit,
encouraging innovative projects and
enabling work in an international
environment, ESTIEM introduces
Trajko Kratic
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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 Sarp Deger, a first
year student, will tell about his experiences of the first few months in Eindhoven.
TEKST Sarp Deger DESIGN Stefano Dimastrapasqua

My experience as an international
student
Hoi! Mijn naam is Sarp Deger and I
will be talking about my experiences
at TU/e and Eindhoven in general.
But first, a little bit of insight about
myself. I have a sister a year older
than me studying in Canada, I know
somewhat decent Spanish and I am
from Turkije. So, why Eindhoven and
Netherlands? Well, in the past I had
visited Netherlands from Maastrich
to Rotterdam a few times thanks
to my past experiences in MUN1.
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And to be honest I really liked how
gezelligheid (also a word I learned
here) it was in general. People were
friendly, towns were quite nice and
one with the nature. Also the beers
were great! So I didn’t really had
much to complain. Later on when
I was searching for universities I
met TU/e and it was a some sort of
love at first sight. The campus was
nice, the city had this thing called
‘stratum’ which apparently was a

street full of bars and the university
was slowly becoming more and
more international. Not to mention
that the Industrial Engineering in
general looked very well made and
also quite renown among major
companies.
So I ditched my plans for Canada
and decided to live at this city called
Eindhoven which I was never been
before until this year. Of course

Corona and stricter (but probably
for our own good) regulations
made socializing harder as the year
progressed but I am so glad that
I had joined Industria at August
when the second wave was far
ahead of us. I joined the Freshman
Committee as the Chairman and we
even organized our first online event
for more first year TBK students to
meet with each other and I must say
it was really fun and a huge success!
In general everyone knows English
quite well but when it comes to
more sincere conversations people
tend to stick to Dutch as they are
able to express themselves the best
in their mother tongue. So I also
decided to learn Dutch. The Dutch
language isn’t the easiest language
and especially the grammar and the
pronunciations around the letter ‘g’
is something that I was not familiar
with. Thankfully from personal
experience I can say that the people
of North Brabant have a softer ‘g’
so it is kind of easier to pronounce.
I liked the straightforwardness
of the Dutch language as it really
decreases the possibility of any
miscommunications. So far I am
still at A2 level but hopefully get
the grasp of the language once I am
close to graduation.

with your friends and families and
dine/chat for hours. This is still
the case in Netherlands but it is
not something that is so casual. At
campus everyone just takes out a
sandwich and eats it. I must say it
is quite practical but I also saw them
eating anWother sandwich this time
for lunch which kind of gets me
worried. Food is more like seen as
a necessity rather than an object to
have nice time around it. I talked
this with my Dutch friends and they
showed me their famous cuisines
like stamppot which is a nice food
but mostly popular based on its
practicality. Although it is quite
ironic for me to say this because I

am also eating a sandwich while
writing this article right now. Maybe
I am getting used to this lifestyle!
Bedankt voor het lezen!

Of course a lot of people ask me how
I cope with my parents and friends
living far away but I actually had
a new family here. I have joined
student association and also joined
Industria and together they created
this new family in which everyone is
willing to help the others. Yesterday I
even went to my first Carnaval event
ever! It was nothing like the huge
gatherings that are usually made
before Corona but hopefully I will
also manage to participate in them
next year. Still, we wore carnaval
outfits with a bunch of my friends,
sang songs and drank together. So I
must say the Carnaval spirit lives on.
The only major problem I had
adapting was the Dutch cuisines. At
Turkey we have this gigantic cuisine
and gatherings are made around
food in which you sit at a long table
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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.

Hans Wouters
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn dienstplicht (ROAG functie op
de KMA) direct in de consultancy terecht
gekomen bij Andersen Consulting. In
1996 voor een project bij DSM 6 maanden
in Italië gewerkt en vervolgens in 1997
naar het kantoor in Milaan getransfereerd.
Tot 2000 met name grote SAP projecten
uitgevoerd in de ENI groep.
Vanaf 2001 voor (inmiddels) Accenture
veel projecten in Oost-Europa gedaan bij
papier- en staalbedrijven die in de jaren
60-70 achter het ‘ijzeren gordijn’ waren
opgezet en moesten worden omgevormd
naar een westers bedrijfsmodel. In 2006
ook nog een studie gedaan naar de impact
van de globalisering op de Italiaanse
staalindustrie samen met de Universiteit
van Brescia, waarna ik op verschillende
symposia in Italië heb gesproken en ook
(mede-)auteur van een boek ben.
Vervolgens gevraagd voor een 4-mans task
force om de consultancy activiteiten van
Accenture Middle East opnieuw te starten
in de Verenigde Arabische Emiraten en
Saoedi Arabië, en van 2008 tot 2012 een
bijdrage aan de uitbouw van de Chemicals
sector.
 ind 2012 begonnen in Zwitserland bij
E
Lodestone Consulting in Zürich (in 2013
overgenomen door Infosys), en in 2016
overgestapt naar PwC. Sinds vorig jaar bij
Deloitte Zwitserland. In de laatste 8 jaar
heb ik met name leidende rollen vervuld
in business & digital transformation voor
klanten in Pharma, Retail, Automotive and

Industrial Manufacturing, in Zwitserland
en Duitsland met korte periodes in Ierland
en de Verenigde Staten.
Wat maakt je gelukkig in je werk?
Samen met een team resultaten creëren
die een zichtbare invloed hebben op het
succes van een bedrijf (de klant). Verder
de interactie met (vaak superslimme)
collega’s die je continu scherp houden.
En vooral ook het coachen van jongere
collega’s. Ik ben ook een beetje verslaafd
geraakt aan de dynamiek van consultancy:
Ik vind het leuker om nieuwe projecten
te winnen en te starten dan (te) lang met
hetzelfde bezig te zijn.
Wat was het belangrijkste moment in je
carrière en waarom?
Dat was ongetwijfeld de beslissing
om naar het buitenland te gaan, en te
wonen en werken in een land als Italië
waarvan ik toen zelfs de taal nog niet
sprak. Tegenwoordig is internationele
ervaring voor een bedrijfskundige bijna
vanzelfsprekend. Want je begrijpt pas echt
hoe Nederlanders zijn nadat je een tijd in
het buitenland bent geweest!
Hoe ziet op dit moment je work/life
balance eruit, en ben je daar gelukkig
mee?
Work/life balance vind ik altijd een wat
ongepast begrip, want ‘work’ is een
onderdeel van ‘life’. Voor mij is het
belangrijkste dat je de flexibiliteit hebt om
jouw tijd zo in te kunnen richten dat het
bij jouw behoeften past, en dat is bij mij
vrijwel altijd mogelijk geweest. Je moet

natuurlijk accepteren dat het beroep of
de sector waarvoor je kiest te werken nou
eenmaal bepaalde karakteristieken heeft.
Als je niet vroeg op wil staan moet je ook
niet boer of bakker willen worden!
Met de huidige technologie en de
acceptatie van smart working is het
enerzijds makkelijker geworden je
tijd vrij in te delen, maar je eigen
verantwoordelijkheid is ook groter om de
juiste ‘balans’ te vinden.
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?
Bedrijfskundigen zijn van nature vaak
rationeel en de studie richt (of richtte?)
zich met name op de rationele aspecten
van het vak. Het rationeel benaderen
en analyseren van problemen is een
goede basis, maar emotie, persoonlijke
doelstellingen, interne relaties en politiek,
en ‘buikgevoel’ spelen vaak een minstens
evengrote rol in organisaties. Zorg
ervoor dat je al tijdens jouw studie- en
studententijd begint te leren om hiermee
om te gaan.
Als je één van de vragen zou mogen
veranderen, welke zou dat zijn?
Ik zou de vraag: “Welk advies zou je
huidige studenten mee willen geven?”,
willen vervangen door de vraag: “Wat is het
belangrijkste dat je niet leert op de TU/e?
Wat zou je achteraf gezien graag in jou
studiepakket hebben willen opnemen?”

Geert-Jan Vogels

Hans Wouters
Leeftijd: 58 jaar
Jaar van afstuderen: 1988
Functie: Senior Program Manager
Organisatie: Deloitte
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Raad van Bestuur bij
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Jeroen Martens
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Head of Transport
Product Development
bij DHL

Hugo Camp
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Ik heb in 2015 OML afgerond bij Procter
& Gamble in Brussel. Vervolgens ben ik
bij Unilever aan de slag gegaan in het
‘Future Leaders Programme’. Hier heb ik
in mijn eerste drie jaar, vier verschillende
banen binnen Supply Chain gedaan in
Rotterdam, Oss en Katowice (Polen).
Vervolgens ben ik doorgestroomd naar
de positie van Logistic Transformation
Manager, waar ik mij bezig hield met
Network Modeling op strategisch niveau
van de volledige Europese supply chain.
Een baan om van te smullen voor iedere
OML’er. Afgelopen zomer heb ik, ondanks
deze toffe job, besloten het roer om te
gooien toen er een vacature voorbij kwam
bij Toverland, als hoofd van de attractie
afdeling. Toch iets wat al sinds kleins af aan
een jongensdroom is, en iets waar ik écht
daadwerkelijk veel waarde kan toevoegen.
Toverland is een ontzettend ondernemend
bedrijf, dat elk jaar groter en bekender
wordt, en momenteel is opgeklommen tot
de 2e speler van Nederland, na de Efteling.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Zeker weten. Mijn baan zit mooi op het
raakvlak van operatie aan de ene kant,
en strategie aan de andere kant. De
attractie afdeling bestaat in de piek uit 180
medewerkers, en het is mijn taak om dit
zo goed mogelijk te organiseren. Dit gaat
van het verbeteren van interne processen
en het balanceren van de gastbeleving en
operationele kosten, tot het zorgen dat de
assets – de attracties - op een zo’n optimaal
mogelijke manier, zo lang mogelijk mee
kunnen. Het verschil met andere bedrijven
is, dat onze medewerkers, daadwerkelijk
een belangrijk onderdeel van het
eindproduct zijn. Dit maakt het extra
bijzonder. Aan de andere, strategische,
kant zit ik in het management team,
waarin we multi-disciplinaire beslissingen
maken, de waarde van het merk bewaken
en verbeteren, en lange termijn plannen
uitzetten.
Is er een stap in je carrière die bepalend is
geweest en zo ja welke?
Bij Unilever besloot ik voor mijn derde rol
een ‘rotatie’ te doen in de Unox fabriek in
Oss. Een fabriek in gaan stond niet per
sé hoog op mijn verlanglijstje, maar heb
het op aanraden van mijn mentoren toch
gedaan. Uiteindelijk is daadwerkelijk op
de vloer staan, en medewerkers aansturen

vroeg in je carrière, iets wat onbewust
belangrijk is geweest voor mij. Hier moet
je on-the-spot beslissingen nemen, met
moeilijke situaties om gaan en kun je
wat minder makkelijk terugvallen op je
analytische skills. Ik had het gevoel dat
dit mij veel heeft geholpen in de verdere
banen die ik heb gehad.
Onder het motto ‘Never waste a good
crisis’, wat heb jij veranderd door Corona?
Ik denk dat er weinig industrieën zijn,
die zó afhankelijk zijn van Corona als de
pretparkindustrie. Bij elke persconferentie
veranderd bij ons het beleid in het park wel
weer op een aantal punten, bijvoorbeeld
de verminderde capaciteit door de 1,5
meter, het wel of niet mogen dragen van
mondkapjes in de achtbanen, het sluiten
van restaurants en terrassen, maximale
capaciteit handhaven in binnen en
overdekte buitenruimtes, het hanteren van
maximale groepsgroottes, het sluiten van
een Halloween spookhuis vanwege een
evenementen vergunning en natuurlijk,
begin dit jaar, het sluiten van het volledige
park. Je kunt je voorstellen hoe intensief
en ingrijpend deze veranderingen zijn
voor het bedrijf, en hoe er elke keer
weer in een periode die vaak korter is
dan 24 uur, nieuwe oplossingen bedacht
moeten worden. Mijn rol – naast het
doorvoeren van de landelijke maatregelen
bij de attracties – is hierin bijvoorbeeld
het doorrekenen van capaciteiten op
verschillende plekken in het park en deze
afstemmen met de Veiligheidsregio.
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?
Cliché, maar: geniet. Hoe zeer werken bij
een mooi bedrijf ook voldoening geeft, een
donderdagmiddag waarin je onbezorgd en
relatief zonder tijdsdruk met je maten aan
een mooie DOPCS of MAMS opdracht
(bestaat dat nog?) aan het werken bent,
waarna je om 4 uur met zijn allen The
Villa binnen stapt, komt helaas niet meer
in die mate terug.
Probeer na het afronden je studie zo ‘hoog’
mogelijk in te zetten en ga voor een baan
bij een multinational als trainee, of ga aan
de slag bij een van de betere consultancy’s.
Je leert hier in een korte periode zo veel,
dat dit eigenlijk nooit een slechte keuze is.
Zie veel, laat je vaak in het diepe gooien,
en wordt niet te snel specialist. Heb je een
bepaalde droombaan of niche industrie
in je hoofd, zoals ik, kan dat altijd nog.

Hugo Camp
Leeftijd: 28
Jaar van afstuderen: 2015
Functie: Manager Attracties
Organisatie: Toverland

Thomas Wijnberg

Pieke Kokke

SCOPE 2, 2021

SCOPE 4, 2020

Business Analyst bij
Alliance Healthcare

Global Supply Chain bij
Mars

Andersom, van een kleiner bedrijf
overstappen naar een grote speler, is bijna
niet te doen.
Laatste tip, doe veel business courses en
inhousedagen! Beter één te veel dan te
weinig.
Als je één van de vragen zou mogen
veranderen, welke zou dat zijn en
waarom?
Ik zou de vraag: “Doe je in je huidige werk
nog veel met de dingen die je geleerd hebt
tijdens je opleiding?”, willen vervangen
door de vraag: “Waar zou je, terugkijkend
op je carrière met de kennis van nu, een
andere keuze gemaakt hebben?” Omdat ik
het altijd interessant vind om te zien dat
iedereen, achteraf, toch niet altijd de juiste
keuzes maakt. Ik denk dat het goed is dat
de huidige studenten ook deze kwetsbare
kant van ons, Alumni, zien, zodat ze
zelf wellicht niet tegen dezelfde zaken
aanlopen.
MAART 2021 SCOPE
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En verder

Alumnia Bestuursupdate
Beste alumni,
Bij het verschijnen van de maart editie
van de SCOPE precies een jaar geleden,
hadden weinigen kunnen voorspellen
wat er het afgelopen jaar is gebeurd.
Gelukkig zijn we nu in een stadium
gekomen dat er volop getest kan worden
en dat er wordt gevaccineerd, waarmee
we de situatie rondom het Coronavirus
onder controle krijgen en weer terug
kunnen naar het oude normaal.
Testen en vaccineren is een logistieke
uitdaging gebleken. Daarom hebben
meerdere alumni, waaronder Paul
Enders, Rutger Bakker, Chiel Noppe,
Saskia Kuijpers-de Graauw en Marle
Muselaers samen met hoogleraren Jan
Fransoo en Ton de Kok hun kennis en
hulp aangeboden aan de overheid, om
mee te denken over de inrichting van
teststraten en de vaccinatiestrategie.
Het totale team werd verder aangevuld
met medewerkers vanuit verschillende
sectoren en bedrijven zoals ABN
AMRO, ASML, Districon, Heineken,
ING, Mars, Nexperia, Organon, Ormit
en Vanderlande.
Inmiddels heeft het team het RIVM en de
GGD’s geadviseerd over de planning en
logistieke operatie rondom het verdelen
van de vaccinaties. Tevens hebben
ze gewerkt aan een model waarmee
verschillende
scenario’s
kunnen
worden doorgerekend die aangepast

kunnen worden op de beschikbare
voorraad en capaciteit. Daarnaast
hebben zij met GGD’s gewerkt aan
de inrichting van de vaccinatiestraten
waarbij de kennis op het gebied van
wachtrijen en procesinrichting in de
praktijk is toegepast.
Hopelijk kunnen hun adviezen en
modellen bijdragen aan het snel en
soepel laten verlopen van de vaccinaties
en het efficiënter uitvoeren van testen.

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

Onze jaarlijkse ALV heeft, geheel
in lijn met de Corona maatregelen,
in januari digitaal plaatsgevonden.
Tijdens deze ALV zijn Isabelle van
Wely, Robbert van Genuchten en
Tom Koks officieel toegetreden
tot het bestuur. Daarnaast hebben
we ook onze plannen voor dit jaar
gepresenteerd. Online keynotes en
TBKx zijn hier onderdeel van, maar
we hopen ook snel weer een activiteit
te kunnen organiseren waarbij we
fysiek bij elkaar kunnen komen.
Ook de jaarlijkse borrel was dit jaar
digitaal (en thuis), maar uiteraard
hebben we daar ook een leuke draai
aan gegeven in de vorm van een
online pubquiz. Ruim 90 leden, jong
en oud, en uit alle hoeken van het land
deden hieraan mee en uit de reacties
hebben we mogen opmaken dat dit
een succesvol evenement was.

Als laatste wil ik jullie graag wijzen op
de podcast die Industria sinds enkele
weken maakt waarin interessante
sprekers te gast zijn. Mocht je zelf
een interessant onderwerp hebben
(bedrijfskundig,
maatschappelijk
relevant, niet alledaags of gewoon
interessant om te delen) laat het ons of
Industria dan weten! Wil je de podcast
beluisteren, ga dan naar Spotify en zoek
naar ‘Industria Podcast’.
Houd zoals altijd de nieuwsbrief en
website in de gaten voor updates over
de laatste evenementen (www.alumnia.
nl).
Namens het Alumnia bestuur,
Martijn van Aspert
Voorzitter Alumnia

Activiteitenoverzicht
22
MRT

TBKx 2021

The Impact of Big Tech: Opportunities and
Threats for Future Business

Mo 22 maart 2021
19:00 - 22:30
Online
Gratis

Houd alumnia.nl in de gaten om je in te schrijven.
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Industria in Corona tijden
Inmiddels zitten we al bijna een jaar
in de zogeheten Corona-tijd. Voor veel
mensen een lastige periode met veel
onzekerheden en veel twijfels, zo ook
voor studievereniging Industria. Toch
proberen wij, het 57e bestuur, er een
zo mooi mogelijk jaar van te maken
en er het beste uit te halen. Maar wat
gebeurt er nu eigenlijk allemaal? Wat
doen wij allemaal als bestuur en wat
heeft Industria in deze tijd haar leden
te bieden?
Toen we als 57e bestuur aan ons
bestuursjaar begonnen wisten we dat
Corona-management een groot punt
zou zijn op onze agenda. Met de slogan
‘Chasing Challenges’ waren we dan
ook gebrand om de uitdaging aan te
gaan. Wat we destijds niet wisten was
dat ‘het nieuwe normaal’ steeds meer
zou gaan lijken op een lockdown met
weinig sociaal contact. Iets wat het
runnen van een vereniging, waar sociale
contacten centraal staan, vrij lastig
maakt. Toch zijn er op de achtergrond
vele mogelijkheden die we met beide
handen hebben aangepakt. Denk hierbij
aan nieuwe en grote bestuursprojecten,
zoals bijvoorbeeld de Industria App.
Maar denk ook aan het organiseren
van evenementen waarbij continu
rekening gehouden moet worden met
veranderende Corona-maatregelen.
Industria is een vereniging met veel
tradities en jaarlijks terugkerende
evenementen.
Veel
van
deze
evenementen kunnen niet in hun
normale vorm plaatsvinden en worden
daarom óf doorgeschoven óf in een
ander jasje gestopt. Zeker dit laatste is
een uitdaging waar veel creativiteit bij
komt kijken. Zo vindt de Belgiëreis dit
jaar gek genoeg niet in België plaats,
maar gewoon in ons eigen landje.
Ook zal de “België”-reis niet fysiek
plaatsvinden, maar online met een lunch

lezing en een afsluitende Belgische
Pub Quiz. Een ander voorbeeld zijn
de donderdagborrels: Bierpongen,
Centurion, Crazy 88 en nog vele andere
initiatieven worden elke donderdag
georganiseerd door de Crew, maar dan
wel online. Ook werd er in plaats van een
F.A.C.U.L.T.I. feestje in de Spijker een
online spellen toernooi georganiseerd
door de faculti-commissie . Het
jaarlijkse kerstdiner vond ook dit jaar
plaats, maar werd zoals inmiddels bijna
gebruikelijk online gehouden met een 3
gangen menu, verzorgd door Hubble en
gegeten vanuit thuis. De internationale
reisjes van ESTIEM werden vervangen
door onlineactiviteiten. Ook werd
Pullûhrijk gevierd met meer dan 200
verkleedde carnavalsvierders en een
livestream mogelijkgemaakt door onze
eigen Industria DJ’s.
Niet alleen de traditionele evenementen
vinden nog plaats. Er zijn ook een
aantal nieuwe initiatieven. Zo zijn wij,
het 57e, tompoucen gaan rondbrengen
bij leden thuis om Industria haar
verjaardag te vieren. Er werd een online
Among Us toernooi gespeeld en was
er een online Pokernight. De DIESweek werd afgesloten met de ‘Camel
Race’, waar een zelfgemaakte Escape
Room je terug nam in de tijd en je een
‘normaal’ Industria-jaar liet herbeleven.
Bovendien is sinds kort de Industria
Podcast te beluisteren op Spotify waar
de commissie in gesprek gaat met
interessante alumni.
Gelukkig is het online trucje ook
toegepast op de carrière-evenementen
en geven ze daarmee de Industria
leden een kijkje bij, mogelijk, hun
toekomstige werkgever. Zo zijn er
wekelijks nog lunch lezingen en is de
Case Competition ook al georganiseerd.
Ook wist de Congrescommissie een
prachtig (online) congres neer te zetten,

waar leden konden luisteren naar goede
sprekers en werken aan cases van grote
bedrijven . Daarnaast werd ook de
onderwijsprijs online gepresenteerd,
met als resultaat veel lovende reacties
van docenten; mede vanwege de
verrassing dat docenten wonend
rondom Eindhoven bij hen thuis een
prijs persoonlijk in ontvangst mochten
nemen.
Al deze evenementen zorgen dan toch
nog voor een goed gevulde agenda
voor Industria en haar leden. Dit is
echter niet het enige waar wij ons mee
bezig houden. Door de Coronacrisis
is er toch meer tijd vrij gekomen: in
plaats van alle reisjes, uren in de kroeg
en uren in de koffiekamer zitten wij
ook thuis. Dit zorgt ervoor dat er tijd
vrij komt voor nieuwe initiatieven en
nieuwe bestuursprojecten. Zo wordt de
Industria app momenteel af afgemaakt,
wordt er gewerkt aan een nieuwe
website en begint Eindhoven Career
Platform steeds meer vorm te krijgen.
Maar ook is er tijd om universiteits
brede problemen aan te pakken, denk
hierbij aan de ‘Student wellbeing’, dat
door de Coronacrisis belangrijker dan
ooit is en wordt het onderwijs in het
algemeen onder de loep genomen.
Al met al, zijn wij en daarmee Industria
toch nog redelijk druk. We weten dat
het allemaal anders is dan normaal en
hopen uiteraard ook dat we elkaar weer
snel kunnen zien bij borrels, feesten en
andere evenementen. Voor nu wensen
we iedereen nog veel succes met alles
en zien we je hopelijk bij een (online)
activiteit.
Houdoee!
Het 57e
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Column

Gek nieuws

FOTO Alesander Aydin

De corona pandemie heeft ons van
alles gebracht. Van online meetings
en pubquizzen tot strenge lockdowns
en andere maatregelingen. Een mooie
bijkomstigheid is ook dat zaken die
voorheen vrij banaal waren nu in een
ander daglicht worden gezet. Een
thuiskantoor is van overbodige luxe
gepromoveerd tot een noodzakelijkheid.
En dankzij de avondklok zijn eigenaren
van een Deliveroo-jas nu naast ZZPer ook nog eens een van de weinige
decor stukken op straat na 21:00. Dit
zijn enkele voorbeelden die ik een
jaar geleden echt niet had kunnen
voorspellen.
Ondanks dat deze situatie niet wenselijk
is, houd het me niet tegen om te
genieten van alle bizarre taferelen die
zich afspelen in de wereld. Zo kwam
laatst een man uit Brabant in het nieuws
die zijn thuiskantoor in zijn auto had
gemaakt. Toch weg van huis kunnen

zijn om werkzaamheden rustig uit te
kunnen voeren. ‘Roeien met de riemen
die je hebt’ wordt dat genoemd. Een
slogan die ik overigens al heel vaak heb
gehoord dit jaar. Het vat de situatie dan
ook wel goed samen. We worden met
z’n alle beperkt en geforceerd dingen
opnieuw uit te vinden. Internationale
cursussen zijn bijvoorbeeld een stuk
makkelijker geworden. Je hoeft niet
meer met het vliegtuig om die te volgen,
je hoeft slechts in je werkkamer te gaan
zitten. En dat is wat mij betreft dan ook
een van de mooiste voorbeelden van de
veranderingen die we met zijn alle zijn
doorgegaan. We waren al afhankelijk
van internet maar nu kunnen we
definitief niet meer zonder. De buren
zijn nu even ver weg als je collega’s uit
Amerika. Best gek als je erover nadenkt.

Koen Hermans
Voorzitter Industria

Terug de speeltuin in
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vanzelfsprekendheid in de toekomst
hoeft te zijn. Internationale betrekkingen
worden
nationale
betrekkingen.
Aannames
worden
vraagtekens.
Ach ja, misschien ben ik nu van
een vleermuis een olifant aan het
maken. Wij moeten niet nadenken
over de mogelijkheid dat er 2750 ton
ammoniumnitraat
ontploft
onder
de Maasvlakte in Rotterdam. Of
over aanhangers van de VVD die
het Binnenhof bestormen. Laat ons
lekker speculeren over een mogelijke
Elfstedentocht dit jaar. Of discussiëren
over waar Sinterklaas dit jaar voet aan
wal zet. Mogen we weer terug naar de
speeltuin van voor Corona? Ik ga als
eerst de glijbaan af.

Bauke Wijnands

Commissaris Onderwijs Industria

FOTO Alesander Aydin

Heb jij de AEX binnen zo’n korte tijd
met zo’n vaart zien kelderen als in Maart
2020? Of de gevolgen van een ongelukje
met een vleermuis ooit zo de soep in zien
lopen? Misschien een keer een bosbrand
voorbij zien komen zo groot als drie
maal de oppervlakte van Nederland? De
ruiten van het Capitool in Washington
ingeslagen zien worden? Ooit 2750 ton
ammoniumnitraat zien ontploffen in
Beiroet? Ik helaas wel, gelukkig was ik
er niet bij. Maar waarom stel ik deze
vragen allemaal? Niet zozeer om het
antwoord op de vraag te weten, die is al
reeds bekend namelijk. Ik ben er echter
wel benieuwd naar of in jouw hoofd
dezelfde zaken omgaan als in de mijne.
Deze gebeurtenissen hebben natuurlijk
plaatsgevonden, ver van ons zorgenloze
Nederland, geen reden voor paniek dus.
Maar al deze gebeurtenissen tonen wel
aan dat de zekerheid, die een grote tijd
van ons leven heeft gegolden, geen

Column

United we stand
Het is een understatement om te zeggen
dat de coronapandemie veel mensen een
lastige tijd bezorgt. Ondernemers die
door de lockdown het hoofd nog maar
amper boven water kunnen houden.
Zorgpersoneel dat al maandenlang 200%
moet geven en fysiek en emotioneel
uitgeput is. Ouderen die hun kleinkinderen
niet meer in de armen mogen sluiten.
Toch wil ik in het kader van het thema
‘Internationale Betrekkingen’ het hebben
over een heel andere groep, namelijk de
internationale studenten.
Al jarenlang stijgt het aantal buitenlandse
studenten op Nederlandse universiteiten,
iets waar universiteiten en de Nederlandse
overheid zeer blij mee zijn. Volgens hen is
het goed voor de internationale positie
van Nederland en worden Nederlandse
studenten op deze manier beter voorbereid
op het werkende leven, wat ook veelal
zal plaatsvinden in een internationale
omgeving. Echter, critici zeggen dat
het de universiteiten en de overheid
meer en meer om het geld zou gaan.
Internationale studenten, zeker van buiten
de Europese Unie, leveren universiteiten
namelijk veel meer op dan Nederlandse
studenten. Daarnaast profiteert de
Nederlandse economie er flink van als
deze studenten ook na hun afstuderen in
Nederland blijven werken. Zoals altijd zal
de waarheid vast ergens in het midden
liggen. Internationalisering is voor menig
universiteit en de overheid zeker belangrijk,
maar dat extra geld zal hen niet slecht
uitkomen. De TU/e zal ook wel alvast
een bestemming hebben voor dat geld.
Misschien een extra Subway op de campus?
Maar ondanks dat de internationale
studentenpopulatie groeit, wil dat niet
zeggen dat alles voor hen goed is geregeld.
Een van de grootste problemen is dat het
niet lukt om zich te mengen tussen de
Nederlandse studenten. Studentenhuizen
zijn vaak op zoek naar ‘Dutch only’ (niet
te verwarren met ‘OnlyFans’, iets waar
studenten tegenwoordig ook vaak op
zoek naar zijn). Studentenverenigingen
laten in de meeste gevallen ook geen
internationals toe. Het is voor buitenlandse
studenten dus niet gemakkelijk om in het
Nederlandse studentenleven op te gaan.
En dat is problematisch, want of je nou
hoort tot het kamp van de universiteiten of
tot die van de critici, op deze manier krijgt

niemand gelijk. Als internationals namelijk
niet onder de Nederlandse studenten
komen, wordt er ook geen internationale
omgeving gecreëerd waarin studenten
zich kunnen voorbereiden op hun latere
werkomgeving. Daarnaast neemt de kans
dat internationale studenten na hun studie
vetrekken aanzienlijk toe, waardoor op die
manier de Nederlandse economie er ook
niet van kan profiteren.
Zelf ben ik van plan om volgend jaar voor
mijn master een half jaar in het buitenland
te studeren. Iets waar ik al geruime tijd
naar uit kijk. Echter, het lijkt mij niet leuk
om dan een half jaar alleen maar met
Nederlanders om te gaan. Ik bedoel, je gaat
naar het buitenland voor de ervaring, om
nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe
culturen te ontdekken. Daarom denk ik
ook dat het goed is als de Nederlandse
overheid,
universiteiten
en
studieen studentenvernigingen meer gaan
samenwerken om buitenlandse studenten

zich hier meer welkom te laten voelen en
om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk die
internationale omgeving gecreëerd wordt.
Tegelijkertijd moet dat niet tenkoste gaan
van de kwaliteit van het onderwijs en moet
de toegankelijkheid voor Nederlandse
studenten om een studie naar keuze te
doen gelijk blijven. Makkelijker gezegd dan
gedaan dus.
Mijn vorige (en tevens eerste) column
ging over de druk die studenten voelen en
eindigde ik met een Engels citaat. Dat zou
ik deze keer graag weer willen doen. Op de
een of andere manier vind ik dat namelijk
toch altijd wel goed klinken. Daarom, in het
kader van internationale betrekkingen, zou
ik graag willen eindigen met de volgende
woorden: “United we stand, divided we
fall”.

Kenneth Braakman
Master student OML
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