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Als we de huidige markten onder de loep nemen, zien we grote verschillen met tien
jaar geleden. Om als bedrijf succesvol mee te blijven gaan met alle veranderingen in
de markt, is het belangrijk om ‘agile’, oftewel behendig te zijn. Dit vermogen om te
kunnen schakelen als bedrijf wordt aangeduid met de term ‘business agility’.
In deze SCOPE geven Paul Grefen en Bob Walrave vanuit hun verschillende invalhoeken
een kijk op business agility. Verder licht Tjeerd Stap alvast een tipje van de sluier met
betrekking tot het Industria Congres. Op dinsdag 18 november organiseert Industria
voor de 31e keer haar congres. Gedurende deze dag zal het thema business agility
centraal staan en wordt er een rijk pallet aan workshops aangeboden, welke zullen
worden afgewisseld met interessante plenaire lezingen. Mocht u enthousaist zijn
geraakt over het thema dan kan ik u het Industria Congres zeker aanbevelen.
Met het uitkomen van deze SCOPE zit mijn jaar als hoofdredacteur erop. Ik kijk terug
op een mooie periode, waarin de SCOPE-commissie vier geweldige magazines heeft
opgeleverd. Bij dezen wil ik de commissie dan ook bedanken voor hun inzet en de
fijne samenwerking. Ten slotte wil ik mijn opvolger, Joep van den Bogaert, veel succes
wensen. Ik ben ervan overtuigd dat de SCOPE weer een goed jaar tegemoet gaat
en ik kan, zoals de foto treffend laat zien, dan ook met een gerust gevoel de SCOPE
overdragen.
Veel leesplezier toegewenst!

Maarten Koek
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema Business Agility
De eisen van de consumenten veranderen steeds
sneller. Om als bedrijf te overleven, moet je mee
kunnen gaan met deze veranderingen. Het slim
benutten van informatiesystemen speelt hierbij
een grote rol. Professor Paul Grefen licht dit toe.
TEKST Femke Smulders

Business agility en
information systems
Business agility gaat over flexibiliteit en
dynamiek in een bedrijf, ofwel de mogelijkheid om te veranderen. Om flexibel te kunnen zijn moet je weten wat
je wilt en kunt veranderen. Echter, bij
veranderingen horen beslissingen en
die moet je ergens op baseren. Veel van
de informatie waarmee we die beslissingen kunnen ondersteunen, halen we
vandaag de dag uit informatiesystemen.
Om beslissingen te kunnen nemen in
een complexe omgeving, moet je gebruik maken van informatiesystemen.
Paul Grefen geeft een mooi voorbeeld
uit de praktijk: “Amazon wil doen wat
Google doet, Google wil doen wat Microsoft doet en Microsoft wil doen wat

Amazon doet. Deze bedrijven zitten in
een wereld waarin ze fel concurreren
met elkaar om aan de snel veranderende
eisen van de consument te kunnen voldoen. De gegevens die nodig zijn om
deze veranderingen te kunnen voorspellen, moeten dus beschikbaar zijn. Met
behulp van complexe informatiesystemen worden projecties van de toekomst
en analyses van concurrenten gemaakt
aan de hand van gegevens uit het verleden. Deze projecties en analyses vormen
de basis waarmee een bedrijf kan veranderen om de concurrentie voor te zijn.”
Hieruit blijkt het belang van goede informatiesystemen: in een complexe omgeving heb je informatiesystemen nodig,
anders is er geen flexibiliteit mogelijk.

Synchromodale logistiek
Zoals gezien, kun je als modern bedrijf
niet flexibel zijn zonder informatiesystemen. Een project waar Paul Grefen
op dit moment mee bezig is, geeft dit
goed weer: “Momenteel ben ik betrokken bij een project genaamd: GET Service. Dit project focust op synchromodale logistiek. Dit houdt in dat normaal
gesproken een container van Shanghai
naar Rotterdam eerst met een vrachtwagen, dan met de boot en dan met
een vrachtwagen vervoerd wordt. Stel
nou dat de container de eerste vrachtwagen mist, dan gaat de container per
trein naar de haven om de boot alsSCOPE september 2014
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nog te kunnen halen. Synchromodale
logistiek houdt er rekening mee dat
er altijd een back-up transportmiddel
beschikbaar is vanwege de kleine marges tussen aankomst- en vertrektijden
van op elkaar volgende modaliteiten.
Om dit mogelijk te maken, moet men
met de verschillende modaliteiten
dus dynamisch en flexibel om kunnen gaan. Hiervoor moet de situatie
in Shanghai, Rotterdam en alle tussenwegen bekend zijn. Hiervoor zijn
goede, complexe informatiesystemen
nodig waarmee tactische beslissingen
dynamisch genomen kunnen worden.”

Stabiele kern en flexibele schil
Ieder bedrijf heeft zijn eigen kerncompetenties. Deze kerncompetenties zijn
als het ware de stabiele kern van het
bedrijf. Om deze kerncompetenties
heen, zit een flexibele schil waarmee
bedrijven in kunnen springen op veranderingen in de markt. Het boeken
van een reis wordt hierbij als voorbeeld
genoemd door Grefen: “Een groot deel
van de reismarkt is overgenomen door
het internet, waardoor traditionele reisbureaus het steeds lastiger krijgen. Je
ziet dat markten en marktbehoeften veranderen. Zo kun je nu naast een vlucht
boeken bij easyJet, ook meteen je hotel
en auto boeken. Door in te spelen op
deze kansen voor bedrijven, gecreëerd
door de verandering van de vraag, wordt
er meer flexibiliteit gecreëerd. Je ziet
dus dat easyJet zijn kerncompetentie
behoudt, namelijk het aanbieden van
vluchten en hieromheen een flexibele
schil samenstelt, waarin meer mogelijk
is dan alleen het boeken van een vlucht.”

“In een complexe
omgeving heb je
informatiesystemen
nodig, anders is er
geen flexibiliteit
mogelijk”
Als je niet mee verandert, dus niet flexibel bent, dan wordt het een kwestie van
overleven in plaats van vooruitstreven.
Hierdoor blijft men zich vasthouden

Paul Grefen
Paul Grefen omschrijft zichzelf als
iemand die onderzoek doet naar de
structuur van informatiesystemen in
bedrijven waarbij je zowel de bedrijfskundige systemen moet begrijpen
(want daar doe je het voor) en de informatiesystemen (want daar doe je het
mee).

aan de bedrijfscultuur, waardoor het
flexibel combineren van kerncompetenties niet toegelaten wordt. Aan de
hand van een puzzel is dit goed weer
te geven. Een bedrijf dat flexibel is
bestaat uit verschillende puzzelstukken die op verschillende manieren in
elkaar passen. In een bedrijf dat niet
flexibel is, is de puzzel maar op een
manier te leggen, waardoor er niet met
de markt mee kan worden veranderd.
Alles in één?
Paul Grefen gaat verder: “In de toekomst
zal de snelheid waarmee nieuwe producten verschijnen wellicht afvlakken.
In een aantal domeinen is de versnelling
al afgevlakt, op sommige markten zal er
nog een versnelling komen, dit verschilt
per markt. Op een gegeven moment
merkt een bedrijf dat de verschillende
modellen van een product elkaar te snel

opvolgen, omdat de consumenten nog
niet klaar zijn voor nieuwe modellen van
hun reeds gekochte producten. Dit is
het moment wanneer een bedrijf besluit
om de vernieuwingen af te vlakken.”
“Wat je wel ziet is dat segmenten die
vroeger gescheiden waren nu samen
worden genomen. Dit is bijvoorbeeld
het geval met het boeken van een vakantie, waarbij je naast je slaapplek,
ook je vliegticket en je reisverzekering
in één keer kunt boeken. In de toekomst zal dit steeds meer op een dynamische manier plaats gaan vinden. Er
zijn dus nog veel meer mogelijkheden
in het combineren van segmenten.”
Producten blijven monitoren
Tegenwoordig hebben bedrijven complexe samenwerkingsverbanden en ondersteunen die met informatiesystemen
die via het internet flexibel gekoppeld

1

Geboren in 1963 in Zuid-Limburg

2

Informatica gestudeerd in
Twente

3

Gepromoveerd in een project
met Philips

4

Sinds 2003 hoogleraar aan de

5

Sinds 2006 vakgroep-voorzitter
Information Systems

6

Vanaf 1 september directeur van
het graduate program Industrial
Engineering

TU/e

zijn. De consument of het bedrijf dat
een product koopt wil continu kunnen
kijken waar zijn product zich op dat
moment bevindt, waardoor het lijkt
alsof het product geleverd wordt door
één enkel bedrijf. Op dit gebied zijn
nog veel mogelijkheden in de toekomst!
Paul Grefen concludeert: “Bedrijven
die het tegenwoordig goed doen maken weinig fysieke producten en transporteren niets. Kijk maar naar Google
of Microsoft. Zij behoren tot een van
de sterkst groeiende en machtigste bedrijven van de wereld. In de flexibele
wereld zijn samenwerking en informatieverwerking extra belangrijk. Zelfs
zo belangrijk dat ze de hoofdaspecten worden. Bedrijven die dat goed
kunnen gaan de wereld aansturen.”
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Thema Business Agility
De capaciteitsgroep ITEM en het thema business
agility zijn onlosmakelijk verbonden, aldus universitair docent Bob Walrave. Hij geeft ons een
kijkje in de keuken van ITEM en licht toe hoe
business agility in alle onderzoeksgroepen van
ITEM terugkomt.
TEKST Bob Walrave

Business agility en ITEM
Een natuurlijke combinatie
Behendigheid, of agility, gaat per definitie over het snel kunnen denken, begrijpen en bewegen. Als we dit concept
doortrekken naar de bedrijfssetting,
dan noemen we het business agility en
gaat het over hoe bedrijven uitdagingen
doorgronden en vervolgens passende
acties ondernemen. Denk hier bijvoorbeeld aan het doeltreffend reageren op
externe invloeden door middel van een
focus op kostenefficiëntie, of juist een
focus op innovatie en de introductie
van nieuwe producten. Business agility
zorgt ervoor dat bedrijven beter presteren en dus langer blijven bestaan. Echter, veel bedrijven is geen lang leven
gegund – gemiddeld zo’n 15 jaar – en
dus lijkt business agility gemakkelijker
gezegd dan gedaan.
Om de zaken nog lastiger te maken,
zien we dat het vermogen van bedrijven
om ‘agile’ te zijn steeds belangrijker
wordt. De huidige markten kenmerken
zich door razendsnelle technologische
ontwikkelingen, snel veranderende
klantwensen en door concurrenten welke telkens weer met meer innovatieve
oplossingen komen. Deze exogene factoren zorgen ervoor dat bedrijven constant hun business modellen moeten
heroverwegen en aanpassen om succesvol te worden en/of blijven – om zo de
bijna illustere 15 jaar grens te kunnen
passeren.
De marktdynamiek vormt enerzijds
een bedreiging voor het bestaansrecht
van veel bedrijven, maar biedt juist ook
mogelijkheden voor bedrijfsgroei. Innovatie management theorieën stellen dat
bedrijven deze uitdagingen te lijf moeten gaan, of zelfs voor moeten blijven,
door snel nieuwe producten en diensten
te ontwikkelen en commercialiseren.
SCOPE september 2014
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Echter, dit alles heeft ook tot gevolg dat
er steeds sneller en efficiënter geïnnoveerd moet worden; wat een zware
belasting op het ontwikkelproces zelf
betekent.
Binnen de onderzoeksgroep Innovation,
Technology Entrepreneurship & Marketing (ITEM) spelen we sterk in op deze
ontwikkelingen. Ons onderzoek richt
zich op het verbeteren van de efficiëntie
en effectiviteit van nieuwe product-ontwikkelprocessen – zodat zowel bestaande bedrijven als ondernemers niet alleen beter in staat zijn om te anticiperen
en reageren op marktontwikkelingen,
maar ook om deze ontwikkelingen te
sturen! Bij ITEM kijken we naar de strategische en operationele bedrijfsactiviteiten die nodig zijn bij het identificeren
en exploiteren van nieuwe kansen, zoals
productontwikkeling, business model
design (verdienmodel), technologie
commercialisatie, en product- en servicecommercialisatie. Gezien de diversiteit van dit onderzoekspalet, werken wij
in drie sub-onderzoeksgroepen, welke
allemaal bijdragen aan de ontwikkeling
van kennis op het gebied van business
agility.
1. Technology entrepreneurship and
new business venturing
Binnen de lijn ‘technology entrepreneurship and new business venturing’
wordt, onder andere, gekeken naar hoe
ondernemers succesvoller kunnen worden in hun inspanningen om nieuwe
bedrijven te ontwikkelen en commercialiseren. Er wordt dus echt gekeken
vanuit het oogpunt van de ondernemer
en hoe deze kansen kan creëren en/of
grijpen – ook door ‘agile’ te zijn. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar
aspecten rondom het samenwerken met

externe partijen. Dusdanige samenwerkingsverbanden worden steeds belangrijker om de steeds complexere projecten, producten en diensten te kunnen
realiseren. Maar het samenwerken alleen is niet voldoende, er moet ook een
goed verdienmodel aan de basis liggen.
Vandaar dat er veel gekeken wordt naar
innovatie op het gebied van verdienmodellen en besluitvormingsprocessen.
2. New product marketing
Binnen de groep ‘new product marketing’ wordt onderzocht hoe bedrijven
kunnen komen tot nieuwe productideeën en hoe deze producten het beste
op de markt gepositioneerd kunnen
worden. Aan de ene kant wordt gekeken
hoe het betrekken van klanten in het
productontwikkelproces kan resulteren
in betere producten met een grotere
slagingskans. Aan de andere kant wordt
onderzocht hoe marketingresources en
de algemene competenties, beschikbaar
binnen het bedrijf, ingezet kunnen worden om producten te ontwikkelen welke
simpelweg beter voldoen aan klanteisen. Denk bij dit laatste aan hoe je zogenoemde ‘front-line employees’ kan
inzetten om nieuwe productideeën te
genereren. De resultaten van dit onderzoek helpen bedrijven om beter te kunnen omgaan met de snel veranderende
klantenwensen door deze beter in kaart
te brengen.
3. New product development and management
Tenslotte wordt er binnen de groep ‘new
product development and management’
onderzoek gedaan naar het verbeteren
van het daadwerkelijke productontwikkelproces en alle aspecten die hiermee
gemoeid zijn. Heel simpel gezegd: je
hebt als bedrijf een goed idee, maar

hoe ga je dit idee, gestructureerd en
georganiseerd, omzetten in een tastbaar product. Het gaat hier dus om het
ontwikkelen en optimaliseren van productontwikkelprocessen (van zowel bestaande als nieuwe bedrijven), maar ook
over het versnellen van deze processen.
Zoals gezegd wordt dit laatste steeds belangrijker en vormt het een essentieel
component van business agility! Daarnaast wordt onderzocht hoe bedrijven
het beste kunnen kiezen welke productideeën nu wel of niet verder ontwikkeld
moeten worden en naar hoe bedrijven
hun portfolio van nieuwe projecten het
beste kunnen vormgeven en managen
binnen het huidige portfolio.
Uiteraard onderhoudt ITEM, om bovenstaande onderzoeksgebieden te
faciliteren, nauwe relaties met het bedrijfsleven. Zo helpen we bijvoorbeeld
Philips Lighting met het opzetten van
een radicaal nieuw verdienmodel voor
het outdoor segment, werken we samen
met KIC InnoEnergy om hun nieuwe
business-development activiteiten naar
een hoger niveau te tillen, en werken we
nauw samen met vele andere bedrijven
zoals Océ, KPN, ASML, Damen Shipyards, Sabic, DSM, TomTom en DAF.
In dat opzicht kenmerken veel van onze
projecten zich door een combinatie van
onderzoek en consulting. Deze aanpak
zorgt ervoor dat ons academisch onderzoek state-of-the-art is alsmede relevant
voor het bedrijfsleven. Dit is iets wat
onze groep uniek maakt en ons in staat
stelt om, naast toponderzoek te publiceren, bedrijven op een gedegen manier
allerlei aspecten van business agility bij
te brengen om zo de 15 jaar te kunnen
passeren. En daar zijn we best trots op!
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Thema Business Agility
Vanaf maart 2014 zijn vijf studenten Technische
Bedrijfskunde bezig met het organiseren van het
Industria Congres 2014. Doel van het congres is
studenten van TBK, IM en OML samenbrengen
met het bedrijfsleven en het uitwisselen van
kennis rond een centraal thema.
TEKST Tjeerd Stap

Congres 2014
Flourishing in a
constantly changing
business environment
Elk jaar worden in de Fortune 1000 de
duizend grootste Amerikaanse bedrijven opgenomen. Zeventig procent van
de bedrijven die tien jaar geleden in
deze illustere lijst stonden bestaan nu
niet meer. Voor een groot gedeelte van
deze bedrijven valt hun verdwijning te
wijten aan het feit dat ze niet goed in
staat bleken om zich aan te passen aan
hun veranderende omgeving. Door de
snelle veranderingen op economisch
en technologisch gebied is het voor veel
bedrijven nu onduidelijk waar zij zich
over vijf á tien jaar zullen bevinden en
is het maar de vraag of ze nog bestaan.
Een snelle adaptatie aan veranderende
factoren is door de jaren heen steeds belangrijker geworden. Dit aanpassingsvermogen kan gevat worden onder de
term ‘Business Agility’.
Business agility is niet alleen het thema van deze SCOPE, maar zal ook het
thema zijn van het Industria Congres
2014. De term kan erg breed worden ge-

SCOPE SEPTEMBER 2014
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interpreteerd, zeker omdat het geen eenduidige definitie heeft. Daarom is voor
het congres gekozen voor de ondertitel
‘flourishing in a constantly changing
business environment’. Het gaat hier
dus niet om hoe bedrijven simpelweg

Locatie
De locatie van het Industria Congres
2014 is 040 Congress & Events. Het
opereert in de top van de Nederlandse
vergadermarkt en is erkend met 5 vergaderhamers volgens de congres- en
vergaderclassificatie. Dit houdt in dat
het een accommodatie is met een buitengewoon luxueuze uitstraling die
voldoet aan de strengste technische
vereisten voor vergaderen. Ook betekent het dat het een zeer hoog niveau
aan overige faciliteiten biedt zoals
dienstverlening en catering.

het hoofd boven water weten te houden,
maar hoe bedrijven daadwerkelijk weten
te floreren in uitdagende omstandigheden. Voor veel succesvolle organisaties
is het verbeteren van hun aanpassingsvermogen een fundamenteel onderdeel
van de operatie geworden. Tijdens het
congres zal er naar gekeken worden hoe
bedrijven hun resources en operations
zo efficiënt mogelijk inzetten om de rest
van de markt te overtreffen in een omgeving die steeds veranderd.
De congresdag
Vanaf maart 2014 zijn vijf studenten
Technische Bedrijfskunde bezig met het
organiseren van het Industria Congres
2014. Doel van het congres is studenten
van TBK, IM en OML samenbrengen
met het bedrijfsleven en het uitwisselen
van kennis rond een centraal thema.

01

Het congres is opgebouwd uit drie plenaire lezingen door interessante sprekers uit het bedrijfsleven. Tijdens de
dag zijn er twee workshoprondes waar
studenten in kleinere groepen actief
meedoen met opdrachten en daarbij de
uiteenlopende bedrijven beter kunnen
leren kennen. Na afloop van het congres
vindt er een borrel plaats om verdere
contacten te leggen. Daarnaast zal er,
net als voorgaande jaren, een speeddating sessie plaatsvinden waar studenten
en recruiters in tien minuten gericht
met elkaar kunnen kennismaken.
Het congres vindt plaats in ‘040 Congress & Events’, het congrescenter van
het Van Der Valk Hotel in Eindhoven.
Het is recentelijk vernieuwd en is nu
uitgerust met de meest moderne technologische snufjes om een congres zo

soepel mogelijk te laten verlopen. Door
deze aanpassing weet 040 Congress &
Events zichzelf beter te profileren en
opereert nu in de top van de Nederlandse vergadermarkt. Dat het congrescenter
zich weet aan te passen aan de veranderende markteisen sluit goed aan bij het
congresthema van dit jaar en is daarom
de perfecte locatie voor het Industria
Congres 2014.
Plenaire Lezingen
De eerste plenaire lezing zal dit jaar
worden gehouden door Adrie Dolman,
een Nederlands expert op het gebied van
business agility. Hij heeft een MBA van
Nyenrode en is MSc in Management
and Organization. Zijn eigen bedrijf
Adapt2Value is gespecialiseerd in het
adviseren van bedrijven over business
agility. Ook is Dolman organisator

01 Congres 2013 Vorig jaar vond het
congres plaats in De Lichttoren in
Eindhoven. De locatie van het Industria
Congres 2014 is 040 Congress & Events

van Innovation Games, een activiteit
waarbij een bedrijf actief met de klant
naar innovaties zoekt, en een professioneel spreker. Zijn verhaal geldt als
algemene introductie voor het thema
op de congresdag en is een combinatie
van theorie en praktijk. Dit is op basis
van zijn ervaring met het adviseren van
bedrijven in het beter inzetten van hun
resources en het verbeteren van hun
aanpassingsvermogen.
Na de eerste lezing zijn er twee rondes
met workshops waarna de dag wordt afgesloten met twee lezingen. Deze lezingen zijn praktijkgericht en de sprekers
zullen uiteenlopend vertellen over hoe
zij business agility toepassen in hun organisaties. Eén van deze twee sprekers is
Mathy Boon. Als directeur van Bos Boon
Expertise heeft hij een tweemanszaak in
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Borrel
Op 2 oktober wordt er een borrel gehouden in The Villa, waar meer informatie zal worden onthuld over het
congres. Er zal bijvoorbeeld meer informatie zijn over de inhoud van de workshops en de aanwezige bedrijven. De
inschrijving zal vanaf dat moment geopend zijn en iedereen aanwezig op de
borrel kan alvast zijn of haar voorkeur
voor de workshops opgeven.

veertien jaar laten groeien van één vestiging naar vier vestigingen verspreid
over het hele land. Terwijl de markt voor
schade-experts gestaag aan het dalen is,
lukt het dit bedrijf om steeds meer opdrachten binnen te halen. Een voorbeeld
van hoe een bedrijf kan floreren in veranderende marktomstandigheden.
De andere lezing over de praktijkervaringen wordt gehouden door Johan van
den Elzen, CEO van ingenieursbedrijf
Movares. Tijdens zijn verhaal zal hij
vertellen hoe hij zorgt dat de 3900 man
personeel tellende, internationale organisatie flexibel blijft en in kan spelen op
veranderingen in de markt. Deze lezing
zal meer ingaan op de personeelskant
van business agility. Regels werken
flexibiliteit erg tegen, maar alsnog is het
mogelijk om je als bedrijf flexibeler op
te stellen.
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IN A WORLD OF TECHNOLOGY
A BELIEF IN PEOPLE

Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale carrièremogelijkheden? Dan is werken bij
Vanderlande Industries misschien iets voor jou! Wij danken ons succes aan de combinatie van hoogwaardige
technologie én de passie van onze medewerkers. Zij zijn de drijvende kracht achter onze material handling
systemen en bijbehorende services voor tal van nationale en internationale distributiecentra,
luchthavens en sorteercentra. Kijk op onze website voor alle vacatures.

2013

www.vanderlande.com
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Carrière
In een pittoresk kasteelpand in Aarle-Rixtel huist EyeOn, een adviesbureau
gespecialiseerd in forecasting en planning. Binnen de dikke muren worden
nog vaak de boeken van diverse Operations, Planning, Accounting &
Control(OPAC)-vakken opengeslagen. Bram Bongaerts, oud-TBK-student
beantwoordt onze vragen en geeft een kijkje in de keuken van het in 1999
opgerichte bedrijf.
TEKST Evertjan Peer

Voorspellen en plannen vanuit
kasteel Croy
Wat is EyeOn precies voor bedrijf?
EyeOn biedt specialistische diensten
aan grote, vooral internationale bedrijven om de forecasting en planningsprocessen te optimaliseren. Binnen grote
bedrijven is de complexiteit van deze
processen door globalisering en schaalvergroting fors toegenomen. Denk bij
onze dienstverlening aan consultancy,

verbeteringsprojecten, systeemimplementaties en applied modelling-oplossingen. Een groeiend aantal bedrijven
besteedt haar forecastingprocessen uit
aan EyeOn. Bij ons werken veertig forecasting- en planningspecialisten, allen
met een academische achtergrond. Momenteel bedienen wij meer dan zestig
opdrachtgevers met grote namen in het

internationale bedrijfsleven, meestal in
de high-tech-, FMCG-, life science- en
proces-industrie.
Hoe is EyeOn ontstaan en waar staan
jullie nu?
EyeOn is in 1999 opgericht door de
drie collega’s Freek Aertsen, Loek Lemmens en Andries Mulder. Zij waren
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verantwoordelijk voor de verbetering
van de interne planningsprocessen bij
Philips. Voor deze kennis zagen zij een
bredere toepassing en zijn toen EyeOn
gestart.
Momenteel zijn we op dit gebied het
grootste gespecialiseerde bedrijf in
de Benelux. EyeOn ziet de vraag naar
haar specialistische diensten steeds
verder groeien, niet alleen in de Benelux maar ook wereldwijd. Nieuwe technologieën bieden voortdurend nieuwe
oplossingen die gebruikt kunnen worden om de processen bij de klanten te
optimaliseren. EyeOn is bij veel van
deze innovaties betrokken.
Hoe ziet jouw carrière er tot nu toe
uit?
Na mijn studie Technische Bedrijfskunde ben ik in 2005 als supply chain
engineer aan de slag gegaan bij de
farmaceut Organon in Oss. Een
functie op het hoofdkantoor, waar ik
verantwoordelijk was voor een productcategorie die vier sites wereldwijd
besloeg. Toen Organon werd overgenomen ben ik op zoek gegaan naar een
baan als consultant, omdat ik het meeste
plezier haalde uit projecten. Voor mij
was daarbij belangrijk dat het inhoudelijk uitdagend is en dat je het resultaat
van je inspanning echt ziet. Van alle

01 Kasteel Croy
02 EyeOn meeting
03 Bram Bongaerts
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mogelijkheden trok de aangeboden job
bij EyeOn mij het meest. Bij EyeOn
mocht ik vanaf dag één bijzonder zelfstandig aan de slag. Zo spreken zij hun
vertrouwen in mensen uit. Het hechte
team van collega’s en de geweldige
uitvalsbasis kasteel Croy hebben er ook
aan bijgedragen dat ik hier alweer zes
jaar werk.
Wat zijn je dagelijkse
werkzaamheden?
Ik doe voornamelijk projecten binnen
de farmaceutische industrie. Op dit moment ben ik business process lead voor
een herontwerp van de planningsprocessen en –software, dat parallel loopt
aan een SAP-implementatie. Het resultaat zal het dagelijks werk van ruim
twintig planners en kopers makkelijker
maken, bijvoorbeeld doordat ze minder
lang hoeven te wachten totdat het laatste

Bram Bongaerts

Sr. Business Solutions Consultant, EyeOn

Leeftijd: 33
Jaar van afstuderen: 2004
Hobby’s: Zeilen, mountainbiken,
zweefvliegen
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planresultaat beschikbaar is voor iedereen. Ook hebben we een proces ontworpen om voorraadrisico, wat vaak een
grote kostenpost is in de farmaceutische
industrie, te reduceren.
Daarnaast help ik bij een andere grote
farmaceut met de outsourcing van enkele farmaceutische ingrediënten naar
een subcontractor. Als verantwoordelijke voor de phase in en phase out zorg
ik dat de markt beleverd kan blijven
worden gedurende het lange outsourcingtraject. Door een betere afstemming
tussen productiefrequentie en voorraad
is reeds enkele miljoenen dollars working capital bespaard, bij gelijkblijvende
service level.
Hoe komt Technische Bedrijfskunde
terug bij EyeOn?
We helpen klanten veel met het verbeteren van de vraagvoorspelling en het
verlagen van voorraden. Daarbij maak
ik nog bijzonder veel gebruik van wat
ik heb geleerd van de OPAC-vakken.
We slaan Sylver, Pyke & Peterson er nog
vaak op na. Als je in de supply chain
werkt, heb je ook veel met IT te
maken. Het is van wezenlijk belang om
te begrijpen hoe systemen geïntegreerd
worden en ook om zelf kundig genoeg
te zijn om met specifieke software
analyses uit te voeren. Ook zetten we

momenteel binnen EyeOn de eerste
stappen met simulatie. Dit alles maakt
de vakken van Information Systems (IS)
bijzonder relevant.
Heb je ook iets gemist in de studie
Technische Bedrijfskunde?
De best passende oplossingen voor planningsproblemen zijn niet altijd de optimale oplossingen. Het is ook van groot
belang dat het werkbaar is en vooral ook
robuust. Dat laatste kenmerk ontbreekt
helaas vaak in nieuwe academische ontwikkelingen. Alleen in het vak SLIM,
gevolgd in mijn vijfde jaar, is dat uitstekend aan bod gekomen. Daarnaast is
tegenwoordig Sales & Operations Planning een bijzonder belangrijk bedrijfsproces in vrijwel elk bedrijf. Dit is in
mijn studie weinig aan bod gekomen en
kennis hiervan had me zeker een kickstart gegeven aan het begin van mijn
carrière.
Tot slot: ben je nog betrokken bij het
studentenleven in Eindhoven?
Sinds 2003 ben ik lid van de Zweefvliegclub Eindhovense Studenten (ZES). Ik
ga dus nog steeds graag zweefvliegen
met studenten en oud-studenten. Via de
ZES houd ik nog steeds een link met de
TU/e.

Faculteit

Zeven jaar decaanschap
De ontvlechting van
IE&IS en de blauwdruk van het Bachelor
College zijn twee van
vele projecten waar
decaan Sjoerd Romme
een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.
Dit is niet zomaar
gebeurd.
TEKST Yorick Heidema

Waarom bent u destijds decaan
geworden?
“Toen ik zeven en een half jaar geleden
gepolst werd door het College van Bestuur (CvB) ten aanzien van het decaanschap, was ik pas anderhalf jaar in dienst
bij de TU/e als hoogleraar in de ITEM
groep. Ik was eerder van de UvT naar de
TU/e overgestapt omdat ik heel veel respect en interesse had voor de toenmalige faculteit Technologie Management.
Ik verwachtte de decaansfunctie wel in
deeltijd te kunnen combineren met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek,
en vond het een grote uitdaging om als
decaan aan de slag te kunnen. Vandaar
dat ik toen ja heb gezegd tegen de vraag
van het CvB.”
Hoe heeft u het decaanschap
aangepakt?
“Als decaan heb je twee sterk verschillende rollen. Als eerste ben je eindverantwoordelijk voor alles wat in de
faculteit gebeurt, en probeer je deze verantwoordelijkheid via collegiaal bestuur,
voornamelijk via het faculteitsbestuur,
nader in te vullen. Ten tweede, neemt de
decaan samen met de andere acht decanen deel in het Bestuurlijk Overleg met

de drie CvB leden, die gezamenlijk dus
eigenlijk het managementteam van de
TU/e vormen. Dit zijn twee rollen die,
in ieder geval voor mij, totaal verschillend waren.
In het besturen van de faculteit IE&IS
heb ik vooral een verbindende rol gespeeld.
Als
eindverantwoordelijke
schakel van de keten van ontwikkeling
en implementatie van beleid, is het be-

langrijk om je eigen mening niet te snel
en te nadrukkelijk op de voorgrond te
plaatsen. Zo kon ik waar nodig en wenselijk vanuit een meer neutrale positie
helpen om gezamenlijk knopen door te
hakken en iedereen met de neus in dezelfde richting te krijgen. Dat is een rol
die op zich als wetenschapper erg lastig is, maar binnen deze faculteit is dat
wel het beste. In het management team
van de TU/e was mijn rol heel anders.
september 2014 SCOPE
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Daar heb ik juist meer de rol gespeeld
van advocaat van de duivel, door de
confrontatie te zoeken en discussies aan
te jagen. Die rol ligt mij, zoals de meeste wetenschappers, beter.

“We merkten dat
de TU/e achterliep
op het gebied van
onderwijsvernieuwing
in vergelijking
met veel andere
universiteiten
in Nederland en
buitenland”
Verder had ik, voordat ik decaan werd,
tijdens het doen van ontwerponderzoek
in de context van organisaties en innovaties, al meermaals vastgesteld dat in het
leiden en besturen van organisaties het
ontwerpen van processen veel belangrijker is dan het ontwerpen van de gewenste eindsituatie. Dit inzicht heb ik veel gebruikt tijdens mijn decaanschap.”
Wat zijn voorbeelden van projecten
waar u aan heeft gewerkt?
“Het eerste project waar ik aan heb gewerkt was de reorganisatie die door de
vorige decaan in gang was gezet; het
betrof de ontvlechting van de faculteit
Technologie Management, in wat nu de
subfaculteiten ‘Industrial Engineering’
en ‘Innovation Sciences’ zijn. Om dat
te begrijpen is een achtergrondverhaal
handig.
Een jaar of 20 geleden, zijn de twee faculteiten TEMA en Bedrijfskunde gefuseerd. Hierdoor ontstond een faculteit
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die eigenlijk veel heterogener was dan
de rest van de TU/e; zelfs Bouwkunde
gefuseerd met Natuurkunde zou een
meer homogene faculteit opleveren.
TEMA was primair een gamma (maatschappij en gedrag) faculteit, aangevuld
met geesteswetenschappen; terwijl Bedrijfskunde juist primair een beta faculteit, aangevuld met sociale wetenschap-

pen, is. Dit verschil in wetenschappelijk
DNA zorgde voor veel energieverlies en
onnodige ruis in de gefuseerde faculteit.
Hierom is de faculteit TM ontvlochten
in de twee subfaculteiten ‘Industrial Engineering’ en ‘Innovation Sciences’, met
behoud van één faculteitsbestuur en diverse gezamenlijke diensten.

Tijdens dit project heb ik me voornamelijk gefocust op de transparantie en
zorgvuldigheid van de procesgang. Op
het gebied van personeelsbeleid, curriculum,
onderzoeksprogrammering
en andere onderdelen van de faculteit
die langdurige veranderprocessen met
zich meebrengen, kan veel tijdsverlies
ontstaan bij het op de rails houden van
deze veranderingen en het creëren van
draagvlak. Daar ben ik in het begin dus
vooral mee bezig geweest.

“Wat mij het meest
tegenviel, is het feit
dat je met 80 uur
werken toch altijd
het gevoel hebt dat je
tekortschiet”
Verder heb ik in het TU/e management
team keer op keer gewezen op de noodzaak van groei in studentenaantallen
en onderwijsvernieuwing. We merkten
namelijk dat de TU/e achterliep op het
gebied van onderwijsvernieuwing in
vergelijking met veel andere universiteiten in Nederland en buitenland. Dat
leidde ook tot minder financiering van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW). Om deze trend
te keren, is het Bachelor College ontstaan. Hiervoor heb ik een ruw ontwerp
gemaakt die destijds bijna één op één is
overgenomen.”
Zijn uw verwachtingen van het
decaanschap uitgekomen?
“Het leiden van de faculteit bleek uit te
pakken zoals ik had verwacht. Maar ik
had me, voordat ik decaan werd, niet gerealiseerd dat ik ook een significante rol

op instellingsniveau zou kunnen spelen. Ik had onderschat hoeveel tijd dit
zou kosten. In de tweede helft van mijn
decaanschap heb ik ook heel nadrukkelijk namens het CvB enkele instellingsbrede trajecten geleid, waaronder die
voor het post-initiële onderwijs van de
TU/e. Door die extra taken heb ik ook
minder tijd kunnen besteden aan mijn
hoogleraarschap bij de ITEM groep .”

set’ waar ik al jaren aan werk en onderzoek naar doe. Ik zal het sabbatical
ook gebruiken om een aantal nieuwe
contacten te leggen en nieuwe ideeën
op te doen. Na dit sabbatical ga ik terug
naar mijn hoogleraarschap in de ITEM
groep. Mogelijkerwijs combineer ik dat
straks weer met iets bestuurlijks, maar
die bestuurlijke inzet zal verhoudingsgewijs veel beperkter zijn dan het decaanschap.”

Wat beviel u het meest/minst aan het
decaanschap?
“Wat mij het meest beviel was het schakelen tussen en combineren van twee
rollen van verbinder op facultair niveau
en aanjager op instellingsniveau. Hierdoor werden twee verschillende delen
van mijn persoonlijkheid en competenties geactiveerd. Naast het werk als
hoogleraar, leverde dat elke week weer
veel variatie en uitdagingen op.
Wat mij het meest tegenviel, is het feit
dat je eigenlijk nooit klaar bent. Dat je
met 80 uur werken toch altijd het gevoel
hebt dat je tekortschiet en dat je met een
paar uur extra in een project net iets
meer had kunnen bewerkstelligen. Dus
ik liep eigenlijk te vaak rond met het gevoel dat ik te weinig tijd had. Dat is ook
de voornaamste reden om nu een punt
achter het decaanschap te zetten.”

“Ik ga een
sabbaticalperiode in
en een boek schrijven
over de ‘design
mindset’”
Hoe ziet uw toekomst eruit?
“Ik ga een sabbaticalperiode in en een
boek schrijven over de ‘design mind-
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Elevator pitch
FOTOGRAFIE Sander Peters
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“

Opblaasverhuur.nl
Je studeert Technische Bedrijfskunde? Dus
bedrijfsprocessen optimaliseren ligt je wel?
Maar is het niet veel leuker om je eigen
winst te optimaliseren dan die van je baas?
Een eigen toko starten is anno 2014 zo gepiept, geloof me. Men zegt vaak ‘aim for the
moon!’, maar stel je nou eens voor dat je dat
expres niet zou doen. Stel dat je fulltime (?)
wilt blijven studeren. Probeer dan niet je
winst te maximaliseren, maar de benodigde
uren werk te minimaliseren. Stel dat je een
simpel, maar leuk ideetje hebt. Je googelt
een middagje rond om de grootste kansen
en valkuilen in beeld te brengen. Je flanst
een goed vindbare website in elkaar en laat
je klanten een standaardproces doorlopen
dat zoveel mogelijk is geautomatiseerd. Wat
houdt je tegen? Als je een bedrijfje start met
deze instelling ga je amper een risico aan,
terwijl je kans maakt op de jackpot. Met
een beetje geluk begin je wat te verdienen
en realiseer je je dat solliciteren na de bul
helemaal niet persé moet. Ga op in de vrijheid van het ondernemerschap, doe dat wat
je leuk vind en goed kan, besteed de rest uit.
En mocht je binnen een jaar al failliet zijn,
dan kun je alsnog aankloppen bij de grote
jongens. Die vinden het alleen maar prachtig dat je lef hebt getoond.
Een eigen onderneming hoeft geen rocketscience te zijn. Op de middelbare school
begon ik met de verhuur van onder meer

opblaasbare Abrahams, Sarahs en springkussens (wat ik overigens nog steeds doe).
Om kosten te besparen vloog ik naar Chinese fabrikanten en vanwege synergievoordelen startte ik ook met het importeren van opblaasbare reclameproducten
voor bedrijven als Coca Cola en Verkade.
Om de routine te doorbreken importeer ik
sinds een aantal jaar ook touchscreen informatiezuilen, welke ik mocht leveren bij
o.a. de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman. Omdat de zaken relatief
weinig tijd kosten probeer ik ze zo veel mogelijk buiten de 40-urige werkweek te houden. Zoals Tim Ferriss in zijn briljante boek
‘The 4-Hour Workweek’ beschrijft is het
mogelijk de basale behoeften in weinig tijd
te vergaren, waardoor het mogelijk wordt
om de rest van de week aan experimentele,
nieuwe projecten te werken. Doordat die
niet vanaf dag één winst hoeven op te leveren, kan ik daarbij wél aimen op de moon!
Ondernemen tijdens het studeren is niet alleen een enorme plus op je cv maar het creeert ook carrièrekansen. Als bestuurslid van
de Eindhoven Student Business Club (esbc.
nl) nodig ik je van harte uit om eens te komen sparren over jouw ondernemingsplan
tijdens een van onze netwerkevents. Dat
kan met mij, maar ook met sprekers als
George Banken (8 december), of de jongens
van het TU/e Innovation Lab!

”

Wie?

Elevator pitch

Jeroen Geerts
Opblaasverhuur.nl
Inflatableopmaat.nl
Touchscreenzuil.nl
Digiverhuur.nl

SCOPE biedt studenten, academici en
professionals een podium om innovatieve
ideeën te pitchen bij meer dan tweeduizend
lezers. Uw ‘elevator pitch’ hier?
E-mail SCOPE@industria.tue.nl
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Internationaal
Van 11 tot 17 mei vonden de Business Intelligence Logistics Days in Eindhoven
plaats, het meest academische evenement dat ESTIEM ooit gekend heeft, van
de hoogste kwaliteit. Zware case studies, colleges van de beste professoren en
een bedrijfsbezoek aan de Rotterdamse haven bezorgden Eindhoven zelfs de
prijs voor het beste ESTIEM-evenement van het seizoen.
TEKST Stephanie Riffo Rodriguez FOTOGRAFIE Bart van Eijden

Business Intelligence Logistics
Days, zo academisch was
ESTIEM nog nooit
Na het organiseren van de Council Meeting in april 2013 met meer dan 250
deelnemers was Interactie in augustus
al weer op zoek naar een volgende uitdaging. De zinnen werden gezet op het
organiseren van de Academic Days in
Eindhoven, waardoor er snel op zoek
moest worden gegaan naar een passend
onderwerp. Dit moest een onderwerp
zijn waarmee de Technische Universiteit Eindhoven met kop en schouders
boven de andere universiteiten uit zou
steken. Met behulp van onze begeleider, professor dr. ir. Paul Grefen, viel de
keuze binnen no-time op het onderwerp
Business Intelligence voor de logistiek.
Met dit onderwerp werd het evenement
succesvol naar Eindhoven gehaald en
begon niet veel later een enthousiaste
commissie van zeven studenten aan de
voorbereidingen van dit evenement.
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Academischer dan ooit te voren, de
hoogste kwaliteit, studentikoos maar
toch professioneel: dit waren de eisen
die door Interactie aan de toekomstige
Business Intelligence Logistics Days
werden gesteld om de allerbeste en
slimste studenten uit heel Europa naar
Eindhoven te trekken. Binnen ESTIEM
staat normaal gesproken het motto
‘work hard, play hard’ centraal, maar dit
evenement moest van een ander kaliber
worden. Dit evenement zou namelijk
bekend worden onder het motto ‘work
hard, even harder’. Met dit doel voor

ogen werd acht maanden lang door de
commissie en professoren hard gewerkt
aan de inhoud van de week. De promotiecampagne die vanaf dag één gestart
werd, was duidelijk zichtbaar door heel
Europa en stond geen dag stil. Meerdere
video’s werden gemaakt, universiteiten
werden persoonlijk gemaild en de social media rondom het evenement was
een ware hype: alles moest uit de kast
worden gehaald om de allerbeste deelnemers naar het evenement te krijgen.
Met 29 hoogwaardige aanmeldingen
stonden de professoren voor een moeilijke keuze. De beste twintig deelnemers
werden geselecteerd en zo kwam de
week steeds dichter bij.
Op zondag 11 mei werden de deelnemers door hun hosts verwelkomd en
met behulp van enkele kennismakingsspellen leerde iedereen elkaar al snel
kennen. Voordat de hongerige magen
gestild werden, kregen de deelnemers
nog een cursus fietsen waarbij ze ook
leerden hoe ze hun fiets de gehele
week veilig op slot moesten doen. Vervolgens sprongen de deelnemers op
de fiets voor een rondje Eindhoven. De
fietstocht werd door een enkeling met
vallen en opstaan ervaren, aangezien
ze nog aan ons typisch Nederlands vervoersmiddel moesten wennen. De deelnemers namen een nog diepere duik
in onze Nederlandse cultuur tijdens
de Dutch Game Night. Spellen zoals

ganzenborden, sjoelen, spijkerpoepen,
zaklopen, koekhappen en klomplopen
kwamen allemaal aan bod.
Op maandag werd er onmiddellijk in
een rap tempo van start gegaan door
de professoren Paul Grefen en Remco
Dijkman. Na een korte introductie werd
de nodige stof over modelleren aangeleerd en rond het middaguur mochten
de studenten zelf aan de gang gaan met
de casus van die dag. Overrompeld door
het tempo waarmee Paul Grefen door de
stof was gegaan en ze meteen aan het
werk zette, werd er hard aan de eerste
casus gewerkt in een nog vrijwel onbekend team. De druk was hoog, want
slechts enkele uren later moesten ze hun

bevindingen presenteren aan de professoren en de andere teams. Vijf teams
met verschillende nationaliteiten droegen dan ook vijf verschillende oplossingen aan. Wat de teams niet wisten, was
dat het team dat gedurende de hele week
de beste oplossingen zou leveren, voor
het bedrijf Portbase mocht presenteren
in Rotterdam. Op de laatste dag mochten alle teams hun bevindingen presenteren voor een grote jury bestaande uit
twee afgevaardigden van Portbase, één
van Nippur en één van EyeOn, Remco
Dijkman, Paul Grefen en enkele PhDstudenten. Na een dag zwaar ploeteren,
werd er ’s avonds voor de juiste ontspanning gezorgd bij het lasergamen.

Dinsdag stond in het teken van planning en logistiek. De opbouw van de dag
was wederom hetzelfde: college, werken
aan de case in teamverband en aan het
einde van de middag volgden de presentaties. Tussen de presentaties en het
werken aan de case door kregen de deelnemers een bedrijfspresentatie van het
consultancy bedrijf EyeOn. Dit gaf ze
een nog bredere kijk in hoe de stof die
ze aangeleerd kregen, in het dagelijkse
bedrijfsleven gebruikt wordt. Ter ontspanning werd er ’s avonds een pubquiz
georganiseerd, waarin de deelnemers
hun algemene kennis mochten testen.
Big Data was het onderwerp van de
derde dag en na drie dagen begonnen
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de teams ook beter samen te werken:
ze kenden inmiddels elkaars sterke
en minder sterke punten. Nippur, een
bedrijf gespecialiseerd in Business Intelligence mocht de lezing op woensdag verzorgen. De lezing ging over de
toepassing van Business Intelligence
principes in een Big Data context en
sloot daarmee perfect aan bij de stof
die gedurende voorgaande dagen al besproken was. Na de bedrijfspresentaties,
mochten de deelnemers zelf hun bevindingen presenteren. Hieruit volgde
wederom een dagwinnaar en er werd
ook bekend gemaakt welke twee groepen een presentatie mochten geven aan
Portbase. Om de dag volkomen relaxed
af te sluiten, kregen de deelnemers een
judoclinic. Hierbij speelde vertrouwen
een grote rol: om de oefeningen goed uit

te kunnen voeren, moesten ze namelijk
voor de volle 100% vertrouwen op hun
teamgenoten.
Op donderdag was de grote dag van het
bedrijfsbezoek aan Portbase aangebroken. Het gezelschap vertrok om half
acht in de ochtend met de bus naar de
Rotterdamse haven. Daar kregen we
een privé rondleiding op een boot door
de Rotterdamse haven en konden de
deelnemers zelf aanschouwen hoe de
Tweede Maasvlakte eruit komt te zien.
Naast het aanschouwen van het vullen
en legen van enorme containerschepen
door middel van enorme kranen, werd
ons uitgelegd hoe het logistieke systeem
met arriverende en vertrekkende boten
werkt. Na de boottocht en de rondleiding op de Tweede Maasvlakte gingen

we naar een museum waar door middel
van vele interactieve ervaringen alle ins
en outs over het project “Maasvlakte II”
te vinden waren. Vervolgens was het
tijd om te presenteren voor Portbase.
De presentaties van de twee beste teams
van de eerste dagen vielen erg goed in de
smaak bij Portbase en ze keken enorm
uit naar de eindpresentaties op vrijdag.
Op vrijdag kregen de deelnemers de
kans om een laatste hand aan de presentaties te leggen. Voor een negenkoppige
jury, bestaande uit professoren, managers van Eyeon, Nippur en Portbase,
moesten de vijf groepen hun eindresultaten presenteren. De jury was streng en
stelde scherpe vragen. Bij de stemming
was te zien dat elke groep een kwalitatief
hoogwaardige presentatie had gegeven,
want er was geen eenduidige winnaar
aan te wijzen. Het besluit lag daarom in
de handen van Portbase die uiteindelijk
het winnende team koos.
Na een week hard werken, kregen de
deelnemers hun welverdiende luxe
driegangen gala diner. In stijl werd er op
Stratum tot in de vroege uren gefeest.
De Business Intelligence Logistics Days
was een ‘work hard’ evenement om
nooit te vergeten.
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En verder
Het kleurrijke 10e lustrum van Industria is weer
voorbij. Het is een lustrumjaar geweest waar veel
mensen hopelijk nog jaren met plezier op terug
zullen kijken. Om te zorgen dat er niets vergeten
wordt en om nog een keer te genieten hierbij een
overzicht van alle activiteiten.
TEKST Willemijn Steens

Het lustrum van begin tot eind
waar iedereen van kan genieten, wat
voor soort student je dan ook bent; van
eerstejaars tot afstudeerder.
Samen met Intermate is er een 5 tegen
100 quiz georganiseerd voor zowel de
medewerkers van de faculteit als de studenten. De avond was een groot succes.
Helaas waren er maar weinig medewerkers aanwezig; zij hebben een geweldige
avond gemist.
Na enkele weken rust kwam de drukste
periode van het lustrum: de lustrumweek. Hij begon rustig met de openingsborrel. Hierbij waren twee oprichters
van Industria aanwezig om te vertellen
over de oprichting en de eerste lustrumboeken in ontvangst te nemen. Het lus-

trumboek is geschreven om naast de
verschillende jaarboeken één overzicht
te geven van de kleurrijke en veelzijdige
geschiedenis van Industria.
Na deze borrel was het tijd voor de eerste activiteit van de lustrumweek:’Niets
is wat het lijkt‘. In een voormalig fabriekspandoude in Eindhoven waren
verschillende spellen uitgezet waarbij er
flink gepuzzeld moest worden. Ook waren er kleurrijke topito’s verstopt voor
extra punten. Na afloop bleek dat de uitdaging soms iets te groot was.
Een avond intensief puzzelen werd afgewisseld met een chocoladeworkshop
de volgende dag. Aan deze activiteit deden opmerkelijk veel vrouwen mee voor

Foto Sander Peters

Op 18 september werd het lustrum geopend met een groot feest in de Effenaar. Dit was voor de lustrumcommissie de start van de activiteiten na een
jaar voorbereiding. Die dag stonden er
ongeveer duizend man in de Effenaar.
Na verschillende optredens van onder
andere de Coronas en Jordy Dazz werd
het lustrum officieel geopend door een
speech en de bekendmaking van het
thema: Colourfull. Hiermee wilde we
verschillende aspecten van het lustrumjaar benadrukken. Ten eerste natuurlijk
dat het een vrolijk en mooi jaar zal worden met een verscheidenheid aan activiteiten. Deze verscheidenheid vormt het
tweede punt: de activiteiten zijn bedoeld
voor de verscheidenheid aan leden van
Industria. Het moet een jaar worden
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een Industria-activiteit. Hoewel er veel
chocolade in buiken is verdwenen zijn
er toch schitterende bonbons gemaakt.
Schitterende bonbons zijn gemaakt
maar er is zeker ook chocolade gedurende de workshop in verschillende buiken
verdwenen.

Ondanks de naam, was het lustrumeindfeest eigenlijk niet het officiële einde
van het lustrum. De volgende dag was er
nog één activiteit gepland, in samenwerking met Eindhoven Cares. De goede
doel commissie had een vossenjacht in
Philipsdorp uitgezet voor verschillende
ouderen van Vitalis. Zij hebben genoten
van de verklede mensen, het mooie verhaal en de aandacht van onze leden.

Foto Bart van Eijden

Na deze smakelijke afsluiter van de lustrumweek was het in februari tijd voor
een speeddate activiteit met de VBI. Onder het genot van een goed glas wijn en
verschillende tapas werden ervaringen
en keuzes gedeeld. Na afloop was uit de
vele enthousiaste reacties op te maken
dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.
De laatste activiteiten van de lustrumcommissie braken al snel aan. De
tienkamp was een activiteit waarbij
meerdere teams zich uitleefde op de
verschillende sport en spel activiteiten.
Zo waren er een stormbaan, levend
tafelvoetbal en tjoekbal. De tienkamp
werd afgesloten met het lustrumeind-

feest waarbij er naar de sportieve inzet
van het Nederlands elftal gekeken kon
worden. Voor de wedstrijd was er een
leuke coverband die zorgde dat de sfeer
er goed inzat. Deze sfeer werd even gespannen door het eerste doelpunt van
Spanje, maar werd al snel verbeterd
door de Nederlandse voetballers. De
overwinning werd met muziek van Stef
Appelhof goed gevierd, waarna iedereen
met een voldaan gevoel over de wedstrijd en het lustrum naar huis kon.
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Foto Bart van Eijden

Foto Bart van Eijden
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En verder

Alumni aan het woord
In ‘Alumni aan het woord’ komen elke
SCOPE twee leden van alumnivereniging VBI
(Vereniging Bedrijfskundig Ingenieurs) aan het
woord. Zij vertellen over hun carrière, huidige
werkzaamheden en de relatie met hun studie.
Martijn Messemaker
In de vorige SCOPE spraken we Martijn
van Aspert. Hij geeft het stokje door aan
Martijn Messemaker.

Martijn
Messemaker
Leeftijd: 37
Jaar van afstuderen: 2001
Organisatie: Bol.com
Functie: Head of Human Resources

Martijn van Aspert

Judith de Winter

Logistics trainee, TU/e

Head of Investment
Operations, ING
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Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn afstuderen bij Unilever in 2001,
bij de vakgroep OrganisatieKunde (OK),
heb ik onbewust gekozen voor een Human Rresources (HR) loopbaan. Ik koos
overtuigd voor een start als organisatieadviseur voor 4-6 jaar. Hierbij sprak de
cultuur en het werkveld van Hay Group
mij enorm aan. Hay Group is een bureau dat organisaties helpt om werk
beter te organiseren en mensen te motiveren om beter te presteren. Daarnaast
opereert het bureau in de HR niche van
het organisatie-adviesgebied met behulp
van bijvoorbeeld functiewaardering, beloning en competenties. Het is een plek
waar ik met ontzettend veel plezier de
conceptuele basis van mijn vak heb geleerd.
Na 5 jaar koos ik bewust voor een HR
loopbaan, door de overstap te maken
naar een rol als HR Business Partner
bij Unilever. Het was een keuze voor
een gaaf bedrijf, een wereldwijde HR
transformatie en een zeer inspirerende
leidinggevende. Een plek waar ik, wederom met veel plezier, de praktijk van
mijn vak heb geleerd. Ik heb hier waardering gekregen voor de grote impact
van kleine interventies, zoals bijvoorbeeld een enkel gesprek, ten opzichte
van grote programma’s en complexe
procesverbeteringen.
Na 4 jaar heb ik een uitstapje gemaakt
naar een HR expertise rol bij Ahold,
waar ik me bezig mocht houden met
een wereldwijd organisatie-ontwikkelingsproject. Een heel leerzaam kijkje in
de keuken van retail business en corporate aansturing.

Sinds 2011 ben ik verantwoordelijk voor
HR bij bol.com. Destijds met een team
van 4 voor een organisatie van ca. 320
medewerkers, vandaag met een team
van 20 voor ca. 650 medewerkers. Een
geweldige uitdaging om dat te mogen
doen voor zo’n snel groeiende organisatie met een sterk merk en zeer gedreven
professionals. En ’t mooiste is, al die
professionals werken met elkaar elke
dag aan één ambitieus doel: De beste
winkel van Nederland en België zijn!
Wat zijn eventuele plannen?
Bol.com is een relatief jonge organisatie
die sinds de start in 1999 met 20-30%
per jaar is gegroeid, zowel in omzet als
in aantal medewerkers. De beoogde
groei van onze organisatie voor de komende jaren is minstens net zo groot
als de afgelopen tijd. Dit geeft mij voorlopig nog meer dan voldoende uitdaging op het gebied van o.a. recruitment,

Vereniging
Bedrijfskundig
Ingenieurs (VBI)
Alumni VBI - de Vereniging Bedrijfskundig Ingenieurs - is de alumnivereniging van Technische Bedrijfskunde
en Technologie Management van de
TU Eindhoven. De vereniging dient als
platform voor alumni en aankomende
alumni om van elkaars contacten, relaties, competenties, kennis en ervaringen te profiteren. Leden van alumnivereniging VBI organiseren hiervoor
bijeenkomsten waarbij u als alumnus
altijd welkom bent.

persoonlijke ontwikkeling van onze collega’s, het waarborgen van onze unieke
manier van werken en het invulling
geven aan echt ‘persoonlijk werkgeverschap’. Met het begrip persoonlijk werkgeverschap geven wij invulling aan wat
ook ons credo voor klanten is: ‘de winkel van ons allemaal, speciaal voor jou’.
Dit betekent dat we, uiteraard binnen
kaders, maximaal tegemoet willen komen aan de wensen van onze collega’s.
Bijvoorbeeld door veel autonomie in het
uitoefenen van je functie, veel persoonlijke waardering van collega’s en leidinggevenden en veel ruimte om je persoonlijke ontwikkeling zelf vorm te geven.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Zeker. Vooral als het gaat om het toepassen van een helikopter blik op een
organisatie, over alle functionele domeinen heen. Daarnaast helpt mijn bèta

achtergrond mij om beslissingen te
kwantificeren, iets wat in het HR vak
hard nodig is en nog onvoldoende gebeurt. Inhoudelijk vindt een deel van
mijn kijk op het vak zijn oorsprong in
sommige OK vakken, maar afgelopen
jaren is dat beeld ruimschoots verrijkt
met inspirerende management literatuur en praktische ervaring.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Mijn eigen werk is vooral kwalitatief. Ik
hecht veel belang aan goede analyses
door het HR team. Het grootste gedeelte
van mijn tijd besteed ik echter aan de
ontwikkeling en uitvoering van ideeën
en de gesprekken met ons management
en mijn HR team. Werken bij bol.com
in het algemeen, is voor veel collega’s
natuurlijk juist kwantitatief, omdat wij
werken met big data van 4,5 miljoen
klanten en 8 miljoen artikelen.

Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Ik ben een jaar Commissaris Externe
Betrekkingen geweest in het Industria
bestuur, naast o.a. mijn lidmaatschap
van SSRE en Astarte en mijn voorzitterschap van de FSE. Ik deed dat vooral
omdat ik net als nu graag verantwoordelijkheid neem en intensief samenwerk
met anderen. Aankomend jaar gaan we
vanuit bol.com samenwerken met Industria, wat ik vanuit mijn achtergrond
natuurlijk erg gaaf vind.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Blijf investeren in zelfinzicht. Weet wat
je kan en wat je wil. Hoe duidelijker je
beeld hierop is, hoe beter je kunt sturen
op je gewenste toekomst. Ga hierbij uit
van jouw passie en geloof in jezelf. Ook
bol.com is zo gegroeid.

Activiteitenoverzicht
20
okt

LEZING
ERVARINGEN MET PRODUCEREN IN CHINA DOOR
SIMON BAMBACH EN WOUTER DAMMERS
Schrijf je nu in op de website.

7
nov

NETWERKBORREL
NETWERKBORREL IN DE EUROMAST
Schrijf je nu in op de website.

ma 20 oktober, 2014

19:30

vr 7 november, 2014

18:00

Zwarte Doos, Eindhoven

Gratis

Euromast, Rotterdam

Gratis

24
nov

LEZING
NETWERK ZORG EN WELZIJN DOOR THIJS COHEN
TERVEART
Schrijf je nu in op de website.

ma 20 november, 2014

19:30

Zwarte Doos, Eindhoven

Gratis
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Wilbert Schouten
In de vorige SCOPE kwam naast Martijn van Aspert ook Koen Boonen aan
het woord. Hij laat in deze SCOPE Wilbert Schouten zijn verhaal doen.
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na het afronden van de master Operations Management & Logistics ben ik aan
de slag gegaan als bedrijfsleider in opleiding op het distributiecentrum (DC) van
Spar in Waalwijk. Vanuit dit DC worden
ongeveer 200 zelfstandige supermarktondernemers in het zuiden en oosten
van Nederland bevoorraad.

Wilbert Schouten
Leeftijd: 26
Jaar van afstuderen: 2013
Organisatie: Spar
Functie: Bedrijfsleider kruidenierswaren

De stap van student naar bedrijfsleider
op een DC is zeker geen doorsnee stap.
Als bedrijfsleider geef ik direct leiding
aan 3 productieleiders en indirect aan
ongeveer 75 mensen die allemaal in het
magazijn werken. Uiteindelijk draag ik
er zorg voor dat de juiste artikelen van
de juiste kwaliteit en in de juiste aantallen bij onze afnemers komen.
Wat zijn eventuele plannen?
De functie waar ik nu in zit is er één
waar ik de komende jaren zeker nog
in zal blijven. Ik leer namelijk elke dag
weer nieuwe aspecten die mij beter maken als leidinggevende. Iedere dag weer
ga ik met ontzettend veel plezier naar
mijn werk en ik ben van mening dat dit
erg belangrijk is om je werk goed te kunnen doen. In de afgelopen maanden ben
ik goed begeleid door mijn collega’s en
leidinggevende en mede daardoor ben
ik in korte tijd klaargestoomd om de
functie van bedrijfsleider zelfstandig te
kunnen vervullen. Ik ben nog niet echt
bezig met hoe de toekomst er uit ziet.
Zolang ik het werk leuk vind en nieuwe
dingen leer, maak ik mij daar nog geen
zorgen over! Daarnaast denk ik dat mijn
logistieke kennis absoluut een toegevoegde waarde is voor de diverse logistieke afdelingen binnen Spar.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Tijdens de opleiding krijg je veel theorie over hoe je bedrijfsproblemen kunt
identificeren, analyseren en herontwerpen. Om eerlijk te zijn gebruik ik weinig
van deze theorie bewust in mijn huidige
werk. Natuurlijk is het wel zo dat de aangeleerde manier van denken mij helpt
om de oorzaken van een probleem op
te lossen en niet enkel de gevolgen. Een
belangrijke taak van mij als bedrijfsleider is dan ook om de huidige logistieke
bedrijfsprocessen in het DC slimmer of
beter in te richten en daarmee de efficientie van het DC te verhogen.
Daarnaast krijg je gedurende je studie
ook veel managementvakken, maar

Koen Boonen
Accenture Operations
Strategy - Consultant
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Jerom
Nieuwenhuizen
Decision Support, ASML

helaas moet ik zeggen dat deze theorieën niet echt toepasbaar zijn voor het
personeel dat in het magazijn werkt.
Leidinggeven leer je niet door er vakken
over te volgen, maar in de praktijk, door
het te ervaren. Dit maakt het werk voor
mij juist ontzettend leuk en soms zelfs
ook onvoorspelbaar.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Het werk als bedrijfsleider is erg afwisselend en dat is juist ook hetgene wat
het werk zo leuk maakt. Het ene moment ben ik een correctiegesprek aan
het voeren met een heftruckchauffeur
en even later op de dag kan ik een logistiek kaderoverleg hebben over de
voortgang van de logistieke processen
binnen Spar en hoe we deze kunnen
verbeteren. Mijn werk als bedrijfsleider
is voornamelijk kwantitatief omdat het
met name gaat om het controleren van
de gemaakte afspraken met het personeel en andere logistieke afdelingen.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Naast mijn studie heb ik diverse commissies bij Industria gedaan. Mede hierdoor heb ik mijzelf persoonlijk ontwikkeld tot wie ik nu ben. Het personeel
in het magazijn heeft behoefte aan duidelijkheid, gelijkheid en eerlijkheid. Ik
denk dat ik mijzelf zodanig persoonlijk
heb ontwikkeld dat ik deze behoefte op
een goede manier kan vervullen.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Persoonlijk vind ik het belangrijk dat je
met plezier naar je werk gaat omdat ik
denk dat je dan je werk ook beter kunt
doen. Sta open voor kritiek, want dit kan
je helpen om jezelf een beter mens te
maken. Gewoon doen, is voor mij een
mooi motto.

Column

Innovation management: ‘hot
and cool, at the same time’
Even voorstellen: mijn naam is Frans van
Eijnatten. Vanaf augustus 2014 heb ik het
stokje overgenomen van Ed Nijsen als programmaleider van de Innovation Management (IM) master. Eerder vervulde ik het
voorzitterschap van de Opleidingscommissie Technische bedrijfskunde, en het voorzitterschap van de Adviescommissie Bacheloronderwijs. Mijn specialiteit in onderzoek
en onderwijs is organisatievernieuwing en
complexiteit. Deze nieuwe taak is mij dus
op het lijf geschreven.

De master IM zit duidelijk in de lift. Afgelopen februari werd IM tot beste in zijn soort
in Nederland uitgeroepen door de Keuzegids Masteropleidingen. Ik applaudisseer
voor alle docenten die dit door hun grote
inzet mogelijk gemaakt hebben; hen komt
alle lof toe. Zij hebben voor dit fantastische
resultaat gezorgd. Ook de interesse van studenten voor IM neemt toe. De voorlichtingsbijeenkomst van Innovation Management
in mei 2014 werd drukker bezocht dan die
van de meeste andere TU/e-masteropleidingen: zo’n zestig belangstellenden kwamen
naar de informatieavond.
Zoals gezegd, vanaf nu ben ik aan zet, en
zal ik mijn schouders onder IM zetten om
de studie in de top van de masterprogramma’s in Nederland te houden. Mijn eerste
grote klus vormt het herontwerp van het
IM-masterprogramma in het kader van de
nieuwe TU/e Graduate School. Samen met
een enthousiaste programmacommissie -

Foto Sander Peters

Allereerst wil ik Ed hartelijk bedanken voor
het vervullen van deze functie in de afgelopen jaren. Hij was het gezicht van IM, en
droeg dat met verve uit. Hij heeft ook een
belangrijke wijziging in het programma
doorgevoerd. Studenten krijgen vanaf dit
studiejaar niet één maar twee ontwerpvakken voorgeschoteld, waarin ze uitgebreid
kennismaken met de ontwerpmethodologische, -theoretische en -praktische aspecten
van innovatiemanagement. Op deze wijze
wordt het technisch-bedrijfskundig profiel
van de IM-master verder versterkt.

bestaande uit Irene Vanderfeesten (IS), Josette Gevers (HPM), Jeroen Schepers (ITEM),
student Joost Vandewal, en de adjunct-opleidingsdirecteur Simone Resing - wordt een
nieuw masterprogramma ontworpen dat
naadloos moet aansluiten op het Bachelor
College. Keuzevrijheid van de student staat
daarbij voorop. Een ander belangrijk verschil
met het huidige programma is dat internationale ervaring met een omvang van minimaal 15 studiepunten verplicht wordt gesteld. Op 1 december 2014 moet het nieuwe
ontwerp klaar zijn, en het programma zal
gaan draaien vanaf september 2015, wanneer de eerste BC-studenten zich melden.

waar het kan (we trekken al samen op bij
het bovengenoemde herontwerp); dat IM
nog beter gebruik gaat maken van alle expertise die aanwezig is in de diverse capaciteitsgroepen, want innovatiemanagement
is een multidisciplinaire aangelegenheid.

Wat verder mijn ambitie is? Ik wil dat IM net
zo populair wordt als OML; dat beide masterprogramma’s nauw gaan samenwerken

Frans van Eijnatten

En dan nog iets: nergens in Europa vindt
zoveel geconcentreerde innovatie plaats als
in de regio Eindhoven. Dat is nóg een reden
om mijn eerste column in SCOPE af te sluiten zoals die begon:
Innovation management: ‘hot and cool, at
the same time’!

Programmaleider IM
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Bestuur stelt zich
voor

Komend jaar zal ik de taak van voorzitter op me nemen. Maar wie ben ik? Ik
ben Robbert van Genuchten, een geboren Bosschenaar en opgegroeid in het
naastgelegen dorp Rosmalen. Toch heb
ik meer Eindhovense roots dan het zo
lijkt: mijn ouders en grootouders komen allen uit Eindhoven. Het is misschien daarom dat ik me zo thuis voel
in de Lichtstad.
Op jonge leeftijd was ik een erg fanatiek sporter. Ik heb altijd op hoog niveau gebasketbald, hoewel daar in
mijn tweede studiejaar aan de TU/e
een eind aan kwam. Ik was in mijn
eerste jaar namelijk in aanraking gekomen met Industria en de band met
deze vereniging werd alleen maar sterker en sterker. Het vele sporten werd zo
dus verruild voor het studentenleven.
Ondertussen ben ik al meer dan twee
en een half jaar lid van het tappersgilde
van Industria en daardoor geen onbekend gezicht voor de (actieve) leden die
regelmatig op donderdag een biertje
komen nuttige in de o zo mooie PSB
The Villa. Komend jaar zal ik het gezicht
van Industria zijn. Dit is in tijd van groei
van zowel de studie als de verenging
een belangrijke taak. Ik, en wij als bestuur, zullen ervoor zorgen dat de verenging op een geleidelijke manier kan
uitgroeien tot een nog sterker Industria dan het nu al is.

Geheimhouder van Industria: de letterlijke betekenis doet mijn functie
toch een stuk enerverender klinken.
Het veelzijdige takenpakket van de secretaris bestaat hoofdzakelijk uit het
onderhouden van het contact met leden (lees: volspammen met nieuwsupdates), het begeleiden van een legio
aan commissies en de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van
onze premium student bar ‘The Villa’.
Kerst 1992 kwam ik ter wereld als Jochem Kamst. Mijn ouderlijk huis staat
in het pittoreske Brabantse Drunen,
een dorp met meer TBK studenten dan
lantaarnpalen. Hier bracht ik onbezonnen mijn basis- en middelbare
schooltijd door en ben ik, op minder
bewegelijke wijze, nog altijd heel actief
bij de lokale hockeyvereniging. Mijn
indrukwekkende carrière bij Industria
bestaat op dit moment uit niets meer
dan de jaarboekcommissie, dus heb ik
er veel zin in om daar samen met mijn
collega’s een flink aantal hoogtepunten aan toe te voegen. De antieke deuren van de bestuurskamer staan altijd
open, schroom je dus vooral niet langs
te komen met al je vragen, ideeën en
geheimen.

Jochem Kamst
Secretaris

Foto Marcel Kooiman

Na een mooi lustrumjaar maakt het 50e
bestuur van Industria plaats voor nieuw bloed.
Eens kennismaken met het 51e bestuur van
studievereniging Industria.

21 jaar geleden ben ik geboren in
Tilburg en vervolgens opgegroeid in
Veldhoven. Tijdens mijn middelbareschoolperiode kwam ik vaak in contact
met de TU, waardoor ik al vroeg wist
dat ik hier wilde gaan studeren. Gedurende mijn studie ben ik in contact
gekomen met Industria. Hierbij heb ik
ook verschillende commissies gedaan,
zoals de CIA en de Ouderdagcommissie. Dit jaar zal ik verantwoordelijk zijn
voor de verschillende financiële zaken
van Industria, zoals de boekhouding.
Daarnaast zal ik nauw contact hebben
met de leden omtrent declaraties en de
begrotingen van de verschillende commissies.
Ook zal ik commissiebegeleider zijn van
de ROTC, het Congres en het Introkamp
en zal ik zitting nemen in de stichtingen van het IRP, het Congres, Interactie
en The Villa. Spreek me vooral aan als je
een vraag hebt. Ik hoop op een gezellig
en leerzaam jaar!

Elke Merx
Penningmeester

Robbert van
Genuchten
Voorzitter
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01 Van links naar rechts Joep, Dylan,
Jochem, Robbert, Elke en Justin

01

Geboren in Tilburg en opgegroeid in
het naastgelegen dorpje Udenhout,
heb ik de Brabantse gezelligheid al 21
jaren mogen meemaken. Mijn studie
bracht mij naar Eindhoven en zo ook
naar Industria. Na actief lid te zijn geweest bij zowel Industria als ondervereniging Interactie, kijk ik nu uit naar
mijn aankomende bestuursjaar samen
met mijn bestuursgenoten.
Komend jaar zal voor mij, als Commissaris Externe Betrekkingen, in het teken staan van het opbouwen van nieuwe en het onderhouden van huidige
bedrijfsrelaties van onze mooie vereniging Industria. Met zowel formele als
informele activiteiten ga ik onze studenten in contact brengen met hun
potentiële toekomstige werkgevers en
hen de mogelijkheid bieden om zichzelf alvast te oriënteren op hun carrière. Ben je komend jaar op zoek naar
een stage, startersfunctie, bachelor- of
masterproject, kom dan vooral langs in
de bestuurskamer. Ik hoop jullie dit jaar
allemaal te zien bij zowel de carrièreals niet carrièregerichte activiteiten!

Dylan Rijnen

Commisaris Externe Betrekkingen

Je bent aanbeland bij de mooiste functie van het gehele bestuur: Commissaris Onderwijs. Komend jaar kun je met
vragen, opmerkingen en complimenten wat betreft het onderwijs bij mij
terecht. Het is mijn taak om al jullie
opmerkingen door te geven, waarbij
ik zal proberen altijd het beste voor de
TBK student te bereiken. Naast al deze
onderwijstaken heb ik ook de eer de
Bachelor Studyclub en de Business Trip
te mogen begeleiden komend jaar.
Mijn ouders hebben mij 20 jaar geleden Justin genoemd. Ik ben opgegroeid
in het pittoreske Axel. Ik voel mezelf
een Zeeuw en vind dat ik komend jaar
dus wat nuchterheid mag toevoegen
aan het altijd drukke bestuur. Tijdens
mijn eerste jaar ben ik bij Industria
actief geworden als tapper, waarna ik
in mijn derde jaar de Business Trip heb
mogen organiseren.
Naast al deze Industria-commissies,
houd ik ook van reizen, politiek en
sport kijken. Komend jaar hoop ik er
samen met jullie en met mijn bestuur
een leerzaam en vooral ook gezellig
jaar van te maken.

Justin van Heel
Commisaris Onderwijs

Waar mijn voorganger zijn handen nog
vol had aan het tiende lustrum, is er
voor mij als Project Manager weer volop de gelegenheid om nieuwe projecten op te pakken. Ik zal dan ook aan de
gang gaan om veel van onze beleidspunten concreet te maken. Zo begeleid
ik de nieuwe ’Eerstejaarscommissie’,
die in het leven is geroepen om zoveel
mogelijk nieuwe studenten bij de vereniging te betrekken. Ook zal ik met de
eveneens nieuwe Grafische Commissie
op zoek gaan naar continuïteit in alle
grafische zaken en tot slot ga ik aan de
slag om de zichtbaarheid van Industria
te vergroten en zo het merk van onze
prachtige vereniging te versterken.
Mijn naam is Joep, ik ben een 21-jarige
Brabander die drie jaar geleden van
Oosterhout naar Eindhoven is verhuisd
om Technische Bedrijfskunde te gaan
studeren. Na ongeveer een half jaar
ontdekte ik op de donderdagmiddagborrel hoe leuk ‘die plek waar ik mijn
boeken kocht’ eigenlijk kon zijn en hoeveel mogelijkheden ze biedt. Na een
paar commissies gedaan te hebben
mag ik nu samen met mijn bestuursgenoten als eindverantwoordelijke aan
de slag en ga ik proberen van Industria
een nóg betere vereniging te maken.
Het was me een genoegen om kennis
te maken. Ik spreek u weer in december, wanneer ik u voorin de volgende
editie van dit blad zal begroeten als
nieuwe hoofdredacteur van de SCOPE.

Joep van den
Bogaert
Project Manager
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Nog nagenietend van het spetterende
lustrumjaar is het nieuwe collegejaar
dan toch echt weer begonnen. Met wederom meer startende eerstejaarsstudenten dan ooit te voren belooft het
ook dit jaar weer een mooi jaar te worden voor zowel studie als vereniging.
Het huidige aantal studenten vraagt
echter wel om verandering in de manier van werken. Zo gaan er bijvoorbeeld steeds meer zaken digitaal. Denk
aan het inschrijven via de Industria
website en betalen met iDEAL. Komend
jaar zal dit nog verder worden uitgebreid. Zo zullen studenten voortaan
alle boeken online moeten bestellen
om vervolgens het complete pakket op
te kunnen halen bij Industria.
Naast de digitale innovatie moet er ook
kritisch naar het activiteitenportfolio

van Industria worden gekeken. Zo valt
al jaren op dat er activiteiten zijn die
altijd druk worden bezocht. Een goed
voorbeeld is de bacheloractiviteit Business Trip. Elk jaar staat de commissie
voor de moeilijke vraag hoe er moet
worden omgegaan met het grote aantal inschrijvingen voor de studiereis.
Dit jaar zal een nieuw concept worden
getest, namelijk de Company Tour. Dit
wordt een nieuwe activiteit die gebaseerd is op de Business Trip. Echter zal
deze tour alleen toegankelijk worden
voor tweedejaars bachelorstudenten
en zal wat kleinschaliger worden opgezet. Op deze manier zal het succesvolle
concept van de Business Trip worden
uitgebreid. Hiermee creëren we de mogelijkheid voor meer leden om kennis
te maken met reizen, het bedrijfsleven,
ontspanning maar ook studie, oftewel:
Industria.

Foto Marcel Kooiman

Stevig doorpakken

Robbert van
Genuchten
Voorzitter Industria

Geen problemen, maar uitdagingen

Foto Marcel Kooiman

Deze column schrijf ik vanuit het vliegtuig vanuit China terug naar Nederland. Ik zal niet beginnen over wat een
bijzonder land China is, maar toch is er
één aspect waar ik het graag over zou
willen hebben. In China bestaan geen
problemen, in China bestaan alleen
uitdagingen. Als er vernieuwingen zijn,
zullen Chinezen dit altijd zien als een
uitdaging en hun best doen er meer
dan een succes van te maken. Elk probleem wordt gezien als een uitdaging,
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gevolgd door een (niet altijd effectieve)
oplossing.
Komend jaar liggen er ook voor de studenten van onze opleidingen weer een
heleboel uitdagingen. De eerstejaarsstudenten ervaren als eerste de verschuivingen tussen de vakken, die als
doel hebben het niveau van het eerste
jaar te verhogen. De derdejaarsstudenten gaan als eerste het derde jaar
van de nieuwe bachelorstructuur in en

zullen in dit jaar ook als pioniers de stages (eventueel in combinatie met hun
Bachelor Eind Project) ervaren. Ook
komen de nieuwe Graduate School
masteropleidingen eraan, welke zullen aansluiten op het Bachelor College
en dit jaar zeker hun schaduw vooruit
zullen werpen. Ten slotte is ook de boekenverkoop drastisch veranderd, wat
alle studenten zullen merken, omdat
deze voortaan centraal geregeld wordt
in plaats van per studievereniging
Voor al deze uitdagingen hoop ik dat
wij met zijn allen een klein deel van de
mentaliteit van Chinezen overnemen
komend jaar. Laten we er een groot
succes van maken en alle problemen
omzetten in uitdagingen mét effectieve oplossingen. Als jullie hier hulp
bij nodig hebben, zijn jullie bij dezen
uitgenodigd om altijd even binnen te
lopen bij Industria of een mailtje of
whatsappje te sturen! Wij, en ikzelf
specifiek op onderwijsgebied, zullen
dit jaar ons best doen jullie zo goed
mogelijk te helpen.

Justin van Heel

Commissaris Onderwijs Industria

EyeOn
is op zoek naar
getalenteerde professionals!
Wij zijn op zoek naar planning en forcasting specialisten
die hun specialistische kennis en ervaring willen inzetten
voor onze klanten. EyeOn verbetert de planning en
forcasting van veel grote, toonaangevende
nationale en internationale bedrijven.
Heb je meer dan 5 jaar ervaring in forecasting, demand
management of supply planning en zoek je een nieuwe
uitdaging waarbij je vanuit je kennis en
ervaring verder groeit, kom dan
eens praten!

Over EyeOn
EyeOn werkt voortdurend aan de verbetering
van de bottom-line resultaten van haar klanten door het
optimaliseren van hun forecasting -en planningsprocessen.
We zoeken continu naar verbeteringen en passen de
nieuwste methodes en systemen toe. We ontwerpen
en implementeren (maatwerk-)oplossingen die meteen
werken. Daarnaast bieden we interim planning managers
en beheren we de aan ons uitbesteede planningsprocessen.

Solliciteren?
Ga naar www.eyeon.nl of stuur een mail
naar Simone Roessingh via
mail@eyeon.nl.

EyeOn bv
Croylaan 14
5735 PC Aarle-Rixtel
The Netherlands

