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Meet Marcia and Ramon
Marcia works for AkzoNobel as a Sales Support Specialist,
while Ramon is a Process Engineer. Ramon joined us
after his Post Master Product and Process Design in
Eindhoven in 2012. Marcia joined us after attending the
2013 AkzoNobel Masterclass. During the Masterclass she
encountered a spirit of ‘winning together as a team’ at
AkzoNobel that she hadn’t experienced on visits to other
companies. And she was impressed that HR put her in
touch with people from all layers of AkzoNobel.
You will find out more about the roles that Marcia and
Ramon play within AkzoNobel on our website.
AkzoNobel’s annual Masterclass is your chance to find
out if you’d like to be part of this environment. Join us
for two intensive and exciting days of introductions and
interdisciplinary teamwork. You’ll see our organization from
different angles and have plenty of opportunities to meet
senior management and young employees.
When: May 12 & 13, 2014
For: Masters students approaching graduation
Deadline for registration: April 11, 2014

Please visit www.akzonobel.nl/masterclass for more
information and to apply online.
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Tandpasta, pindakaas en koﬃe
Fast moving consumer goods komen we overal om ons heen tegen. Onder andere als u
’s ochtends opstaat bij het tandenpoetsen, als u uw boterham smeert met pindakaas,
als u op het werk een kopje koffie drinkt of een biertje in The Villa nuttigt.
Professor Arjan van Weele geeft een introductie op het thema en licht toe waar de
uitdagingen liggen binnen de fast moving consumer goods markt. In het interview
met Jumbo Supermarkten wordt dieper ingegaan op een van de uitdagingen die
professor Van Weele benoemt. Verder bevat deze SCOPE een interessant artikel met
Interbrand. In het artikel wordt verteld hoe de merken top 100 jaarlijks wordt bepaald
en wat merkwaarde kan betekenen voor een bedrijf.
Naast het thema willen we in de eerste SCOPE van 2014 stilstaan bij het BEST-project.
Door middel van het invullen van enquêtes hebben veel studenten input geleverd.
Onlangs is het onderzoek afgerond en in een interview met Ad Kleingeld vertelt hij
wat er met de uitkomsten gedaan zal worden.
Voor u ligt mijn tweede SCOPE als hoofdredacteur en we mogen als commissie
wederom trots zijn op het resultaat. De SCOPE staat weer vol met leuke en interessante
artikelen en ik wens u dan veel leesplezier!

Maarten Koek
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema Fast moving consumer goods
Winstmarges van soms zelfs minder dan één
procent. Retailers en consumenten die enorme
eisen stellen. Je moet van goede markten thuis
zijn als je wilt overleven in de wereld van de fast
moving consumer goods. Professor Arjan Van
Weele licht toe.
TEKST Leon Nguyen FOTOGRAFIE Sander Peters

Fast moving consumer goods:
low margins, high volume
Tijdens zijn ruim dertig jaar ervaring
in management consultancy en wetenschappelijk onderzoek, is professor
Arjan Van Weele regelmatig in contact
gekomen met grote spelers binnen deze
markt, zoals Unilever en Nestlé. Hierdoor heeft hij duidelijk zicht gekregen
op alle ontwikkelingen die de laatste
jaren plaats hebben gevonden in de
markt van fast moving consumer goods
(FMCG). “Een veel voorkomend kenmerk van producten in deze markt is
de hoge omloopsnelheid. Het betreffen
producten die relatief laaggeprijsd zijn,
en regelmatig, soms dagelijks, door consumenten worden aangeschaft. Deze
producten worden door fabrikanten in
grote volumes geproduceerd, waarna ze
door retailers op de markt worden gebracht.”
Inkoop en logistiek
“De winstmarges binnen deze markt
zijn flinterdun”, aldus Van Weele. Ook
dit is zeer typerend voor FMCG. “Gecombineerd met de moordende concurrentie in deze markt is het voor retailers
noodzakelijk om de kosten van hun bedrijfsvoering en de inkoop zo ver mogelijk te reduceren. Vandaar dat bedrijven
steeds hogere eisen zijn gaan stellen aan
hun leveranciers.”
Om de kosten te reduceren, is een professionele inkoop en logistiek cruciaal.
Voorheen werden producten vaak in
grote volumes ingekocht, met als doel
grote kwantumkortingen binnen te
halen. Dit voordeel werd echter teniet
SCOPE MAART 2014
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gedaan door de hoge voorraadkosten
en dervingskosten. “Inkopers van supermarktketens kijken vandaag de dag
naar de netto marge die zij op producten
realiseren in plaats van de bruto marge.
Lage inkoopprijzen, dagelijkse aanvoer
van producten, terugname van restanten, lage voorraden en hoge omloopsnelheden van werkkapitaal zijn in de
retailwereld speerpunten in de gesprekken met leveranciers.”

“De winstmarges zijn
flinterdun”
Machtconcentratie
In de wereld van fast moving consu-

mer goods zijn retailers allesbepalend.
Vooral in Nederland is dit de laatste jaren steeds duidelijker te merken. Momenteel zijn er namelijk nog maar een
paar retailketens aanwezig in Nederland. “Jumbo en Ahold hebben samen
bijna 60% van de markt in handen. Drie
of vier inkopers bepalen of een nieuw
product opgenomen wordt of niet.”
Dankzij hun sterke onderhandelingspositie, leggen de supermarktketens
het risico volledig bij de fabrikant. De
fabrikanten zijn namelijk sterk afhankelijk van de retailers, en moeten hen
overtuigen hun producten in de schappen te leggen. “Zodra een fabrikant een
nieuw product wil introduceren, vragen

Professor Inkoop en Supply
Management TU/e
Professor Arjan van Weele bekleedt
sinds 1991 de NEVI-leerstoel Inkoop en
Supply Management aan de faculteit
IE&IS aan de TU/e. Hij is eindverantwoordelijk voor alle inkooponderwijsprogramma’s en inkooponderzoeken
binnen deze faculteit.
Van Weele is momenteel actief binnen
verschillende onderzoeksprogramma’s.
Een van de onderwerpen is contractmanagement binnen ketensamenwerking. Talloze samenwerkingsverban-

den (zoals het Fyra-debacle) illustreren
dat dit niet gemakkelijk is. Hierover, en
over vele andere inkooponderwerpen,
heeft Van Weele de afgelopen jaren
ruim vijftien boeken geschreven. Hierbij zitten onder andere de bestsellers
‘Inkoop in Strategisch Perspectief’ en
‘Purchasing and Supply Chain Management’. Dit jaar verscheen het boek over
‘International Contracting: contractmanagement in complex projects’, dat
hij samen met Mr. Ing. J. van der Puil
schreef.

“Het risico wordt vaak volledig aan
de fabrikanten toegewezen”
de retailers vaak een vergoeding voor
de schapruimte die door een product
in beslag genomen wordt. Zodra een
product goed verkoopt, wordt daar bovenop een deel van de winst geëist. Als
de resultaten echter tegenvallen zijn de
kosten vaak volledig voor de fabrikant.”
Daarnaast moeten fabrikanten vaak een
promotiebijdrage betalen aan de retailers. Allerhande, een receptenblad uitgegeven door Albert Heijn, wordt bijvoorbeeld vrijwel geheel door fabrikanten
gefinancierd. Deze recepten bevatten
ingrediënten van de fabrikanten. Hiermee proberen zij hun producten aan de
man te brengen. Tegelijkertijd is dit blad
voordelig voor Albert Heijn, aangezien
het zorgt voor klantenbinding.
Om hun onderhandelingspositie te
versterken, zijn enkele fabrikanten de

afgelopen jaren steeds vaker bezig met
het overnemen van andere partijen.
Hierdoor worden bepaalde fabrikanten
steeds groter en belangrijker voor de
retailers. Naast een concentratie aan
de kant van de supermarkten, ontstaat
tegelijkertijd dus ook een grote concentratie bij de producenten. “Giganten,
zoals Nestlé en Unilever, leveren een
compleet assortiment aan de retailers.
Voor een kleine producent is het erg
lastig om door deze barrières te komen,
met als resultaat dat zij vaak al snel ingelijfd worden door één van de grotere
partijen.”
Een ander probleem waar rekening
mee gehouden moet worden, is dat de
FMCG markt in Nederland verzadigd
is. Marktaandeel is alleen nog maar te
verwerven ten koste van een andere

aanbieder. Vandaar dat een keiharde
concurrentiestrijd plaatsvindt tussen de
retailers, met als gevolg dat de inkoopprocessen steeds agressiever worden.
Retailers willen steeds minder betalen
en fabrikanten hebben vaak geen andere
keuze dan hiermee in te stemmen. “In
de retail wereld zie je dat de druk dusdanig hoog is, dat een contract vandaag de
dag niet zo veel waard meer is.”
Het is duidelijk dat het niet gemakkelijk
is om te overleven in deze markt, zeker
niet voor de kleinere spelers. “Als deze
trend doorgezet wordt, zal de machtsstrijd verder intensiveren. Dit is niet
alleen dodelijk voor de prijsvorming,
maar ook voor de innovatie binnen deze
markt.”
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Thema Fast moving consumer goods
Fast moving consumer goods vragen om fast moving solutions. De
toenemende druk vanuit het vraagpatroon van de consument, het streven
naar maximale efficiëntie in de keten en maatschappelijke betrokkenheid
en duurzaamheid impliceren nieuwe, innovatieve methoden en logistiek
om iedereen te voorzien in zijn of haar behoeften. Jumbo Supermarkten
werkt samen met verschillende partijen om dit te verwezenlijken.. en met
resultaat!
TEKST Billie Cuppen

Fast moving solutions
Fast moving consumer goods bij
Jumbo
Fast moving, wat betekent dat eigenlijk?
Het vraagpatroon van ons als consumenten wordt steeds complexer en dynamischer. Daarnaast worden lege schappen
niet geduld, zeker niet in de retailomgeving. Jumbo is een retailer die altijd op
zoek is naar nieuwe ideeën: elke dag is
een nieuwe kans om het beter te doen.
Vanuit het geloof in ketensamenwerking heeft het familiebedrijf uit Veghel
samen met logistiek dienstverlener Nabuurs en adviesbureau Pure Birds dit
nieuwe project uitgerold, waarbij eveneens intensief wordt samengewerkt met
de fabrikanten Heinz, Friesland Cam-

DUPLO-project
Op initiatief van logistiek dienstverlener Nabuurs is Jumbo Supermarkten
een samenwerking gestart met HJ
Heinz, FrieslandCampina, SCA Hygiëne
Products, Hero Benelux en Refresco om
samen de logistieke keten te verduurzamen. De eerste stap is inmiddels gezet: geconsolideerd bestellen, waarbij
de vervoersstromen van de verschillende verladers worden gebundeld.
Jumbo kan nu elke dag een volle wagen
bestellen, waarbij ook nog ruim 50%
meer aan vracht kan worden meegenomen door het stapelen van pallets.

SCOPE MAART 2014
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pina, SCA, Hero en Refresco. “Het DUPLO-project is typisch een praktische
uitvoering van de Jumbo-filosofie”, vertelt Marco van Helden. “In slechts enkele maanden zijn we gevorderd van een
idee naar volledige implementatie. Aan
de hand van een aantal kernsessies met
personen van alle betrokken partijen die
ieder in staat waren hun enthousiasme
ook binnen hun organisatie uit te dragen, hebben we dit enorm snel kunnen
verwezenlijken.” Een van de grootste
leerpunten tijdens de implementatie
bleek de waarde van enthousiaste en betrokken personen. “Elke dag hadden we
onderling contact middels een conference call om de gebeurtenissen van de dag
te evalueren en er zo adequaat mogelijk
op te anticiperen, om het de volgende
dag beter te doen“. Niet alleen de sterke hands-on mentaliteit van de retailer
heeft deze snelle implementatie in gang
gezet. “Daarnaast heeft op 4 oktober
jl. de leveranciersdag plaatsgevonden.
Vooraf dachten we: hoe mooi zou het
zijn als we het project op dat moment
gestart hebben!” En zo geschiedde.

DUPLO: bouwen aan samenwerking
DUPLO beoogt flow aan te brengen in
de keten van fabrikant, logistiek dienstverlener en retailer door een duidelijke
regiefunctie te introduceren. Het reageren op consumentengedrag, de verhoging van efficiëntie en implementatie
van maatschappelijk verantwoord ondernemen impliceren een samenwerking
vanuit strategie. Voorheen lag het accent
vanuit Jumbo vooral op de samenwerking met fabrikanten wat betreft bevoorrading. Marco van Helden vertelt: “Door
de logistiek dienstverlener aan boord te
brengen ontstaat ketenregie. De logistiek dienstverlener krijgt de functie van
een soort ‘control tower’, zij hebben het
daadwerkelijke overzicht over het bundelen van goederenstromen”.

De cijfers liegen er zeker niet om: 40%
voorraadverlaging, 40% minder vrachten, 30% hogere beladingsgraad, 35%
minder kilometers en 35% minder
CO2-uitstoot, slechts twee maanden na
implementatie van het DUPLO-project
bij het regionale distributiecentrum in
Woerden. De vraag is, hoe hebben deze
resultaten zo snel gerealiseerd kunnen
worden?

Snelheid, flexibiliteit en efficiëntie, dat
is DUPLO. Door het consolideren van
de goederenstroom van verschillende
fabrikanten naar Jumbo kan een hogere
beladingsgraad gerealiseerd worden,
welke vervolgens resulteert in snellere
en meer adequate levering aan het distributiecentrum. “Het samenstellen
van de juiste mix van producten voor
transport vanuit de fabrikanten naar

“Samen moeten we
op zoek naar het
slimst mogelijke
schuifplaatje”

Marco van Helden
Leeftijd 37 jaar
Woonplaats Eindhoven
Studie Technische Bedrijfskunde, TU/e
( juli 2002)
Functie Jumbo Sinds april 2003
werkzaam bij Jumbo Supermarkten
in Business Development en later
Replenishment
het distributiecentrum in Woerden is
bepalend voor het benutten van de optimale vrachtwagencapaciteit.” Volle
vrachtwagens op de weg kan behaald
worden door de verschillende producten van verschillende leveranciers te
combineren op basis van palletplaatsen,
hoogte, maar vooral gewicht. Daarnaast
wordt backhauling toegepast voor de retourvrachten vanuit het regionale distributiecentrum: “Refresco, één van onze
fabrikanten, is gevestigd in Bodegraven
op een steenworp afstand van Woerden.
Door de transportnetwerken samen te
voegen kunnen lege kilometers flink gereduceerd worden”. Het openstaan voor
samenwerking en het combineren en
samenvoegen van netwerken lijkt centraal te staan in de logistiek van de toekomst, stelt ook Marco: “Samen moeten
we op zoek naar het slimst mogelijke
schuifplaatje”.
Op dit moment is DUPLO volledig
geïmplementeerd bij het regionale

distributiecentrum te Woerden. “Het
vinden van een goede productmix was
mogelijk door onze schaalgrootte. De
uitdaging is om dit verder op te schalen:
het betrekken van meerdere fabrikanten
om de productmix verder te optimaliseren en daarnaast het bekijken van
samenwerkingen met andere logistieke
dienstverleners.” Op de vraag hoe het
bepalen van de optimale productmix,
de voorraad en de bestellingen gefaciliteerd wordt in termen van datadeling
antwoordt Marco: “ICT maakt het mogelijk om transparantie te creëren in de
voorraden van alle partijen. Dit biedt
mogelijkheden met betrekking tot ketenoptimalisatie”.

“Vendor Managed
Inventory zorgt voor
het opvullen van de
stukjes van de puzzel”

Datadeling & Informatietechnologie
Integratie van bevoorrading en transport kan worden ondersteund door Vendor Managed Inventory (VMI). Bij VMI
is de fabrikant verantwoordelijk voor de
voorraadbeheersing bij en het transport
naar de retailer. Deze datadeling wordt
ondersteund door informatietechnologie. “Het draait op de bestaande techniek, het is slechts een nieuwe vorm
van besturing.” Op dit moment stemt
Nabuurs de optimale productmix af
op basis van de voorraad van Jumbo
en die van de betrokken fabrikanten.
Daarnaast werkt fabrikant Heinz op
basis van VMI en vervult hiermee een
sleutelrol in het optimaal beladen van
de vrachtwagens. “VMI zorgt voor het
opvullen van de stukjes van de puzzel.
Heinz en Nabuurs zorgen samen voor
het plaatsen van die laatste puzzelstukjes in deze ketensamenwerking.”
De vrachtwagenbelading wordt door
Nabuurs eerst bepaald op basis van de
vraag vanuit Jumbo bij vier van de vijf
maart 2014 SCOPE
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fabrikanten. Daarna past Heinz haar
levering daar zo goed mogelijk op aan.
Waarom Heinz juist deze rol in het proces beslaat? “Het traject voor VMI met
Heinz liep al, het is slechts versneld om
het te integreren in het DUPLO project”, licht Marco van Helden toe. “Als
we vooruit kijken naar een DUPLO 2.0,
dan stel ik me een shared VMI voor, een
netwerk van datadeling om nog specifieker een optimale strategie te kunnen
inzetten.” De mogelijkheid tot wrijving
binnen het netwerk als gevolg van shared VMI, waarbij fabrikanten graag prioriteit zouden willen op de planning van
hun levering aan Jumbo, ziet Marco niet
als een struikelblok. “Samenwerken is
bouwen en vertrouwen. Dit vertrouwen
zou vanuit het netwerk uiteindelijk gelegd kunnen worden bij een neutrale
partij: de logistiek dienstverlener.” De
logistiek dienstverlener is bepalend bij
zowel het combineren van inhoudelijke
vrachten als het combineren van transport. Het DUPLO-project is een mooi
voorbeeld van het optimaliseren van de
vrachten met als resultaat volle vrachtwagens. Met het oog op transport kan
DUPLO gebruikt worden als katalysator voor het verder implementeren van
backhauling, waarbij ook retourvrachten optimaal benut worden.

SCOPE MAART 2014
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Fast moving solutions moving even
faster?
Kijkend naar de toekomst van de retaillogistiek is niet alleen Jumbo op zoek
naar nieuwe, innovatieve oplossingen.
GS1 is een bracheorganisatie die standaarden aanbiedt om bedrijfsketens efficiënter te maken en ook zij streven naar
verbetering van de ketensamenwerking.
“We moeten slim omgaan met mensen en middelen”, vertelt Marco. Op de
vraag hoe hij ketensamenwerking vanuit Jumbo ziet in de toekomst reageert
hij als volgt: “Het uitzetten van een 5-jarenplan in onze dynamische wereld is
niet eenvoudig. De Jumbofilosofie omvat tevens vooral een praktische aanpak.
Als we tegen obstakels oplopen, zien
we dit als uitdaging om op te lossen en
morgen weer een stap verder te zijn”. Bij
Jumbo weten ze wat ze willen: de regie
van bevoorrading en transport moet samen; een DUPLO-platform is de manier
om dit te faciliteren. Vanuit het Jumbo
DNA kan dit worden verwezenlijkt. “Samen, dus met het gehele netwerk, kansen zien en benutten om zo te kunnen
winnen op zowel financieel gebied als
op consumententevredenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Het
ondernemerschap en initiatief tekenen
Jumbo hierin.

“We staan aan de vooravond van grote
antwoorden met betrekking tot logistiek.
Samen zijn we op zoek naar de nieuwe
werkelijkheid”, aldus Marco over de toekomst. “Integratie van bevoorrading en
transport is de enige route naar succes.
Niet dát dit gaat gebeuren, maar de snelheid waarop is dan ook het vraagstuk.”

maart 2014 SCOPE
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Thema fast moving consumer goods
Bij iedereen zijn de lijsten wel bekend waarin merken worden gerangschikt
naar geldelijke waarde. Eén van de bekendste is “Best Global Brands”, de
lijst van Interbrand die sinds 2000 bestaat en een top 100 weergeeft van de
meest waardevolle merken ter wereld. Wat is merkwaarde en wat kun je er
mee?
TEKST Marcel van Eupen

De meetlat Interbrand
Merkwaarde
Ariën Breunis, associate director brand
analytics bij Interbrand Amsterdam:
“Interbrand is gespecialiseerd in merkwaarde. Wij berekenen deze merkwaarde uitgedrukt in harde valuta voor onze
jaarlijkse top 100 lijst. Als consultancy
bureau helpen we grote bedrijven met
het laten groeien en onderhouden van
hun merk. In Nederland zijn onder andere grote beursgenoteerde bedrijven
klant bij ons. Merkwaarde is eigenlijk op
te splitsen in twee aspecten: waarde voor
de consument en waarde voor de eigenaar (van het merk). Beide aspecten zijn
onder te verdelen in drie concepten. Het
voordeel dat merken aan consumenten
leveren, kan onderverdeeld worden in:
oriëntatie, vertrouwen en identificatie. Voor de eigenaar creëert een merk

waarde doordat het keuze, loyaliteit en
premium mogelijk maakt. De aspecten zijn met elkaar verbonden, zo zorgt
identificatie van de consument voor een
premium voor de eigenaar.

“In 2013 was Coca
Cola voor het eerst
sinds de lijst gemaakt
wordt niet meer de
nummer 1”
De grote vraag is wat merken doen voor
de consument. Zo kan een merk een
consument bijvoorbeeld helpen bij het
oriënteren in het buitenland. Ben je in
een ver oord waar je niks begrijpt en je

ziet een grote gele M, dan weet je direct
wat je kunt verwachten. Dat reflecteert
ook meteen een stuk vertrouwen in het
merk. Je weet wat je kunt verwachten en
wat de kwaliteit is. Identificatie met het
merk is tot slot het beste wat je als merk
kunt bereiken. Mensen zien dan het
merk als onderdeel van zichzelf en profileren zich met het merk, bijvoorbeeld
mensen die een tatoeage van Harley Davidson laten zetten. Deze drie factoren
van de consument gelden als raamwerk
voor de drie factoren van de eigenaar.
Ariën gaat verder: “Als je consumenten kunt helpen oriënteren, vertrouwen
kunt geven en je ze met je merk kunt
laten identificeren, dan kan je hier geld
mee verdienen, omdat consumenten
per se jouw merk willen hebben.”

Bepalen van waarde door Interbrand

1. Financial Analysis
Economic Profit

2. 2.Demand
Analysis
Demand Analysis
Role of Brand Index (RBI)

Brand Earnings

4. Brand Value: Net present value of brand earnings
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3. Competitive Analysis
Brand Strength Score (BSS)

Brand Risk ( Discount Rate)

Ariën Breunis

Foto Willemijn Steens

Ariën Breunis heeft verschillende studies gedaan voordat hij begon met
werken. Hij is begonnen met een studie Latijn en Grieks in Groningen. Omdat hij een toekomst als leraar niet zag
zitten is hij een studie Communicatiewetenschappen gaan doen die vooral
gericht was op bedrijfskundige communicatie. Tot slot heeft hij nog een
tweede Master gedaan in Amsterdam.
“Na deze studies ben ik begonnen met
werken bij onderzoeksbureau Millward
Brown, om na een tijd bij een grote
klant PepsiCo aan de slag te gaan. Na
ruim twee jaar ben ik daar weggegaan
om bij Philips aan de slag te gaan. Omdat de afdeling waar ik werkzaam was
binnen Philips naar Hong Kong ging,
ben ik naar Interbrand gegaan waar ik
nu alweer 2,5 jaar werkzaam ben.”

Bepalen van de waarde
Om de objectiviteit van de lijst te waarborgen gebruikt Interbrand de methode
die zij meer dan 25 jaar geleden voor het
eerst ontwikkelden. De lijst zelf kent een
aantal voorwaarden. Zo moet een bedrijf
wereldwijd actief zijn om het predicaat
‘global’ te verdienen en moet het transparant zijn, dit houdt in dat de benodigde financiële informatie om de merkwaarde te bepalen openbaar moet zijn.
De formule die gebruikt wordt, houdt
met meer factoren rekening dan alleen
de financiën van het bedrijf. “Om de
merkwaarde te kunnen bepalen gebruiken wij drie factoren: financial analysis,
demand analysis (role of brand index)
en competitive analysis (Brand Strength
Score). Uit de financial analysis volgt
de economic profit. De Role of Brand
Index (RBI) is het percentage van een

aankoop, dat bepaald wordt door een
merk. Bij bijvoorbeeld energie zal dit
percentage lager zijn dan bij de aanschaf van een auto. Door dit percentage
toe te passen op de economic profit leggen we de branded earnings bloot. Dus
inkomsten die puur zijn toe te schrijven
aan het merk. De Brand Strength Score
(BSS) wordt berekend uit tien factoren,
vier interne en zes externe. De interne
factoren zijn: clarity, commitment, protection en responsiveness. De externe
zijn: authenticy, relevance, differentiation, consistency, presence en understanding. Volgens Ariën worden vooral
deze interne factoren vaak over het
hoofd gezien terwijl deze erg belangrijk
zijn. “Een sterk merk komt van binnenuit. Een goed voorbeeld hiervan is
Mercedes die voor hun campagne “best
or nothing”, de medewerkers twee jaar

lang hierover heeft geïnformeerd, met
als gevolg dat de klant het echt zou voelen. Deze tien factoren vormen samen
de Brand Strength Score die wordt gebruikt om in te schatten hoe aannemelijk het is dat bedrijven in de toekomst
daadwerkelijk die geprojecteerde Branded Earnings zullen gaan realiseren.
Brand Strength geeft de kracht van een
merk aan. Hoe sterker een merk, des te
meer zekerheid je als eigenaar hebt dat
de geprojecteerde Branded Earnings
ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen
worden. ”
Wat is het nut?
De bepaalde merkwaarde is natuurlijk
vooral leuk als je als merk hoog scoort
in de top 100, maar wat kun je er nou
verder mee? Volgens Ariën kan de
merkwaarde op verschillende manieren
MAART 2014 SCOPE
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worden gebruikt. “Allereerst betekent
een grote merkwaarde dat je ‘verzekerd’
bent van inkomsten in de toekomst. Een
merkwaarde is de stand van zaken die
de potentie van toekomstige inkomsten
weergeeft. Daarnaast betekent een hoge
merkwaarde dat je meer marge kunt
krijgen op je producten, omdat klanten
bereid zijn extra voor jouw product te
betalen. Ook in de huidige tijd met veel
dynamiek in markten is merkwaarde
nog steeds belangrijk. Het gaat namelijk
niet alleen om de waarde maar ook om
de manier waarop deze waarde wordt
verkregen. Veel merken in de top 100
bestaan uit merken die erg zichtbaar
zijn en vaak luxe producten maken, zoals Apple, Audi en Louis Vuitton. Voor
deze bedrijven is merkwaarde heel erg
belangrijk omdat een groot deel van hun
succes wordt veroorzaakt doordat hun
merk zo bekend en gewild is. Naast deze
merken zitten er ook een aantal busi-

“Een sterk merk komt
van binnenuit”
ness-to-business bedrijven in als IBM.”
Ariën vervolgt: “Tevens kan de merkwaarde worden vergeleken met eerdere
jaren om zo te kijken wat er moet veranderen en hoe bedrijven het doen ten
opzichte van elkaar.” Ondanks dat er wel
wat variatie in de lijst zit, zijn er toch
veel namen constant. “Uiteraard zijn er
wel wat schommelingen, maar het zou
ook raar zijn als de lijst uit 2000 geen
namen bevat die er nu nog zijn. In 2013
was Coca Cola, voor het eerst sinds de
lijst gemaakt wordt, niet meer de nummer 1. Apple en Google zijn Coca Cola in
2013 voorbijgegaan. De lijst wordt door
bedrijven ook gebruikt in jaarverslagen,
voor investeerders maar ook intern om
bijvoorbeeld mensen aan te trekken.
Een sterk merk werkt vaak als een magneet. Uiteraard zijn er nog diverse andere toepassingen waar merkwaarde of de
positie op de lijst voor kunnen worden
gebruikt, zoals portfolio management.”
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Interbrand
Interbrand is een internationaal, merkstrategisch adviesbureau. Ariën vertelt: “Interbrand is interessant omdat
er heel diverse mensen werkzaam zijn.
Interbrand bestaat uit drie delen: creatie, strategie en analyse. Bij analyse
doen we bijvoorbeeld onderzoek naar
consumenten en perceptie.” In Nederland werken bij Interbrand ongeveer
vijftien mensen, maar wereldwijd zijn
er 1200 medewerkers verdeeld over 40

kantoren. “De grootste kantoren staan
in New York met 300 medewerkers en
Londen met 100 medewerkers. Wat
erg belangrijk is voor Interbrand is om
in de hele wereld consistent te zijn en
hetzelfde te opereren, waardoor een
klant bijna geen verschil merkt bij een
kantoor in Amsterdam of in New York.
In Nederland is de doelstelling om in
de komende jaren te verdubbelen qua
aantal medewerkers.”

Fast moving consumer goods
Bij fast moving consumer goods zou je
verwachten dat merkwaarde nog belangrijker is dan bij gewone merken. Ariën:
“Ik denk dat het mechanisme achter
merkwaarde eigenlijk altijd hetzelfde
werkt. De fast moving consumer goods
merken zitten vaak in een holding als
Unilever of Procter and Gamble. Deze
holdings kunnen merkwaarde erg goed
gebruiken voor portfolio management.

Verder denk ik dat naast de traditionele
fast moving consumer goods, de technologie bedrijven de nieuwe fast movers
zijn. De omloop snelheid van technologie bedrijven neemt erg toe. Daarnaast
worden de technologie bedrijven als Apple, Google en Samsung meer en meer
waard.”

Carrière
Gedurende zijn opleiding aan het Stan Ackermans Instituut zei Bertin
Terpstra: “Ik ga nooit bij DSM werken.” Inmiddels is hij al 18 jaar
werkzaam bij DSM. Hoe is hij destijds toch bij DSM gekomen en wat is
zijn belangrijkste leermoment geweest?
TEKST Maarten Koek

Quick scans, people management
en gezond boerenverstand
Specialisatie na Wiskunde
Ondanks dat Bertin Terpstra Toegepaste
Wiskunde studeerde, bleek al gauw dat
zijn interesse niet bij pure wiskunde
lag. Daarom focuste hij zich tijdens zijn
studie in Enschede al op de logistieke
processen. Terpstra vertelt: “Je zag dat
medestudenten kozen om modellen
te maken die bijvoorbeeld wervelingen
langs vleugels van vliegtuigen konden
berekenen, terwijl ik juist koos voor de
economisch-wiskundige variant en dus
meer te maken kreeg met logistieke optimalisatiemodellen.”
Na zijn studie wiskunde, die hij afrondde in 1993, bleef de logistiek zijn interesse wekken. Daarom zocht Bertin een
plek om zich hierin te specialiseren. Zodoende is hij bij de Technische Universiteit van Eindhoven uitgekomen, waar
het Stan Ackermans Instituut gevestigd
is met de studie ‘Logistieke Besturingssystemen’.
De specialisatie duurde in totaal twee
jaar. Het eerste half jaar volgde Bertin
bedrijfskundige vakken samen met de
reguliere bedrijfskundestudenten om
op een gelijk bedrijfskundig niveau
te komen. Na dat half jaar volgde een
jaar met verdiepende vakken gecombineerd met praktijkervaring door middel
van zogenaamde quick scans. Terpstra
legt uit hoe het in die tijd ging: “Quick
scans zijn opdrachten die uitgevoerd
worden door twee teams. Deze teams
gaan in eerste instantie gezamenlijk
naar een bedrijf toe om door middel van
maart 2014 SCOPE
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“Gewoon lekker logisch nadenken
en je gezonde boerenverstand
gebruiken”
interviews met medewerkers van het
bedrijf een idee te krijgen waar het probleem zich bevindt binnen het bedrijf.
Daarna gaan de teams ieder hun eigen
weg en analyseren ze dus onafhankelijk
van elkaar het probleem en proberen
hiervoor een oplossingsrichting te vinden. Deze richtingen worden dan voor
een groep professoren gepresenteerd
en het beste team mag uiteindelijk zijn
oplossingsrichting presenteren bij het
bedrijf.”
Toevallig heeft Bertin een van deze
quick scans gedaan bij DSM op de afdeling waar hij nu werkzaam is. Aan het
einde van de opdracht had Bertin voor
zichzelf één ding geconcludeerd: “Ik ga
nooit bij DSM werken en zeker niet op
de Business groep Caprolactam!”
Toch bij DSM aan de slag
Na de specialisatie in logistieke besturingssystemen kreeg Bertin al snel een
baan als planner aangeboden bij Solvay in Amsterdam. Echter werd hij via
via ook benaderd met de vraag of DSM
niets voor hem was. “Destijds zocht
DSM iemand met een goede logistieke
achtergrond voor een nieuwe functie

in Zwolle. Ik ben toen toch het gesprek
aangegaan met DSM en diezelfde middag kreeg ik een aanbod om bij DSM
te beginnen. De reden waarom ik, ondanks mijn ervaring tijdens de quick
scan, toch ja zei tegen het aanbod van
DSM, was omdat ik direct een internationaal project toegewezen kreeg. Hier
kon ik mijn logistieke kennis toepassen
met grotere uitdagingen dan de functie
bij Solvay.”

“Ik was een rasechte
ingenieur en geen
people manager”
In de jaren die volgden heeft Bertin
hele uiteenlopende functies bekleed
binnen DSM, met telkens andere uitdagingen. Terpstra vertelt over hoe zijn
studie Logistieke Besturingssystemen
terugkwam in de vervulde rollen binnen DSM: “Een mooi voorbeeld waarbij
mijn kennis die ik vergaard heb tijdens
de studie aan het Stan Ackermans Instituut van pas kwam, is een van de grotere projecten die ik gedaan heb binnen
DSM. Dit project focuste op het centraliseren van de planning van een aantal

fabrieken van DSM. Hierbij heb ik in
eerste instantie een planning ontwikkeld die vaststelde hoeveel we van elk
product op welke locatie moesten maken, rekening houdend met transport-,
productie-, voorraadkosten en de vraag
van de klanten. Na het ontwikkelen van
deze planning ben ik deze planning ook
daadwerkelijk gaan uitvoeren op het
hoofdkantoor in Zwolle.”
Gezond boerenverstand en één uniek
aspect
Terpstra plaatst wel een kanttekening bij
de kennis die je opdoet tijdens je opleiding: “Je krijgt vanuit de opleiding een
perfecte basis mee en dan niet alleen
een bedrijfskundige basis, maar zeker
ook met betrekking tot overlegstructuren, vergaderen en samenwerken. Deze
kennis is heel waardevol, maar ik merk
dat ik in binnen mijn functies ook vaak
ben teruggevallen op gewoon lekker logisch nadenken, mijn gezonde boerenverstand.”
In 2012 werd Bertin ‘Demand & Supply
chain manager caprolactam’, de functie
die hij momenteel bekleedt. De nieuwe
baan betekende wederom een overgang
naar een ander productenpakket waarvoor hij verantwoordelijk is. “Mijn huidige functie betekende een switch naar
de traditionele bulkchemie van DSM.
De afdeling waarvoor ik verantwoordelijk werd bestaat al zestig jaar, dus ik
dacht: een afdeling die al zolang bestaat:
dat wordt appeltje eitje.”
Echter niets bleek minder waar: “Als ik
terugkijk op mijn carrière bij DSM, is
dit toch de drukste baan die ik gehad
heb, maar daarbij ook de leukste. Ik
ben verantwoordelijk voor 350 kiloton
aan eindproduct die jaarlijks afgevoerd
wordt. Als je het hebt over zulke grote
hoeveelheden, dan gaat er altijd wel ergens iets mis waar mijn hulp bij nodig
is.”

SCOPE MAART 2014

16

Bertin Terpstra
Naast zijn drukke baan, is Bertin een
fanatiek volleyballer. Ondanks dat hij
relatief laat begonnen is met volleyballen, speelde hij in de tweede divisie.
Hij legt zelf hierbij ook de link met het
bedrijfsleven. “Ik ben op mijn 21e pas
begonnen met volleyballen op het allerlaagste niveau. Ik ben toen stapje
voor stapje omhoog geklommen, net
zoals bij DSM.”
Volleybal is natuurlijk een teamsport
en bij het belang van een goede p van
people haalt Terpstra een voorbeeld
vanuit de sport naar voren: “Ik herinner me nog goed dat op een gegeven
moment het Heren 1 team volledig
uit elkaar is gevallen. Toen hebben een
aantal mannen van de oudere garde
ervoor gekozen om de schouders onder het team te zetten. We zijn dat jaar
zonder verwachtingen begonnen en
werden dat seizoen echt vrienden van
elkaar. We speelden omdat we dat leuk
vonden en niet omdat we moesten
winnen. Bij ons in het team zat de ‘p’
dus erg goed!” Leuk feitje is dat Heren
1 dat jaar onverwachts toch kampioen
werd.

“Het leuke aan mijn huidige functie is
één uniek aspect. De Customer Service
afdeling waar ik verantwoordelijk voor
ben, bestaat uit twee groepen. Beide
groepen bestaan uit ongeveer tien personen, waarbij mijn collega en ik allebei
verantwoordelijk zijn voor één van die
groepen. Je ziet echter in de praktijk
dat de groepen als één afdeling samenwerken en door goed samenwerken
van mijn collega en mij, het niet gezien
wordt als twee stuurmannen op één
schip. Dit gaat heel erg goed en is echt
iets unieks binnen DSM.”

People management
Terugkijkende op zijn carrière bij DSM,
vertelt Bertin over een van zijn grootste
verdiensten binnen het bedrijf: “Toen
ik in 2007 begon als supply chain manager acrylonitrile, vond de integratie
plaats van de afdeling acrylonitrile en
caprolactam. Hierbij merkte je een sterk
cultuurverschil tussen beide afdelingen.
De ene was goed in sterke procedures,
terwijl de andere juist zeer praktisch
ingesteld was. Het interessante was dat

beide afdelingen enorm veel van elkaar
konden leren, maar hiervoor moest eerst
de cultuur van beide afdelingen omgebogen worden en dat lukt niet zo eentwee-drie. Dit bleek zelfs zo lastig te zijn
dat hier drie à vier jaren overheen zijn
gegaan. Als ik nu zo terugkijk op mijn
tijd bij DSM, denk ik dat het samenvoegen van de culturen een van mijn
grootste verdiensten is geweest. Ik ben
van huis uit een rasechte ingenieur en
geen people manager, maar ik heb geleerd om echt te luisteren naar mensen
en dat je als manager zonder je mensen
nergens bent. DSM gelooft in de ‘tripleP’-strategie: people, profit en planet. Wat
ik geleerd heb, is dat voor mij de term
people erg hoog staat in dat rijtje en je
zonder een goede p van people de andere p’s niet kunt verwezenlijken.”
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Carrière
“Ik vind het mooie aan een ziekenhuis dat
het echt over het redden van mensenlevens
gaat.” Mireille Wolleswinkel vertelt over
netwerken, soep en shampoo, maar vooral over
ziekenhuizen!
TEKST Bob Pijnenburg

Zorg voor bèta’s!
Notendop
“Ik wist eigenlijk niet wat ik na mijn
VWO wilde doen, maar vooral wiskunde en modelleren vond ik interessant.”
vertelt Mireille Wolleswinkel, zorggroep
manager van het Catharina ziekenhuis
Eindhoven. “Technische Bedrijfskunde
is een goede basis, het is een vrij brede
studie en sluit aan bij mijn bèta kant. Ik
heb naast mijn studie het International
Research Project van Industria naar India georganiseerd, ben vier jaar lang student-assistent geweest en heb cursussen studievaardigheden gegeven. Maar
vooral was ik actief bij SSRE. De toegevoegde waarde van een vereniging is dat
je een groot netwerk creëert. Dat is bij
Industria ook het geval, maar het mooie
van SSRE is dat de banden meer door
de jaren heen lopen. Door SSRE ben ik
al heel snel aan een stageadres gekomen
via een ouderejaars student. Ik denk dat
het als student goed is om lid te worden
van een groter geheel dat bij jou past.”

“Sowieso denk ik dat
het lid worden van
een groter geheel,
gezond is”
“Afhankelijk van de omgeving, waar
ik zit en wat ik doe, gebruik ik dingen
uit de studie. Wat mij nog steeds erg
helpt is het denken in systemen, dat je
heel gericht naar iets kijkt, je bakent
het systeem af: ‘Wat is de input?’ ‘Wat
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komt eruit?’ Je kijkt op een procesmatige manier naar een probleem. Ook
de kwantitatieve basis van Technische
Bedrijfskunde geeft een toevoeging aan
het werk. Bedrijfskundige ingenieurs
voelen wat meer aan of een uitkomst
kan kloppen en of er niet iets over het
hoofd wordt gezien.”
“Ik ben afgestudeerd bij logistieke besturingssystemen en gestart bij KLM
Cargo. Daar werkten ook oud-leden van
SSRE en Industria.” Na KLM is Wolleswinkel aan de slag gegaan bij het
adviesbureau Van de Bunt, in Amsterdam. Ze merkt op dat bij de opleiding
toch vooral gekeken wordt naar grote
commerciële organisaties. Van de Bunt
werkt veel voor non-profit organisaties,
wat voor Wolleswinkel een verrijking
was. “Ik pas zelf wat minder goed binnen
door studenten hoogaangeschreven bedrijven als P&G en Unilever, misschien
omdat het om consumentenproducten
als shampoo en soep gaat. Iedereen
heeft zijn eigen afwegingen als het gaat
om werk dat betekenis geeft.” Ze werkte
als adviseur ook bij de gemeente Amsterdam, diverse hogescholen en ROC’s,
ministeries. “Hierdoor realiseerde ik me
dat ons soort denken inzetbaar is bij veel
meer soorten organisaties. Vaak zijn de
medewerkers van dit soort bedrijven alfa
of gamma opgeleid, terwijl er veel harde
aspecten en veel uitdagingen in zitten
waarbij het analytisch denkvermogen
nodig is. Dit soort omgevingen boeien
mij veel meer en vanuit daar ben ik in
de ziekenhuizen gekomen.”

Sneller beter
Een paar jaar geleden is er een studie
gedaan naar ziekenhuizen. Ze moesten
beter en efficiënter te werk gaan. Rein
Willems stelde het rapport ‘SnellerBeter’ op waarin stond dat er meer met een
logistieke bril naar ziekenhuizen moest
worden gekeken. Hierdoor kwam er een
instroom in de ziekenhuizen van mensen met verschillende expertises. “Op
die golf ben ik eigenlijk gestart. Wat je
nu ziet gebeuren is dat er steeds meer
Bedrijfskundig ingenieurs rondlopen.
Op logistiek kritische afdelingen zetten
we steeds meer bèta mensen neer. Dat
lukt makkelijker in een groot ziekenhuis als het Catharina ziekenhuis. Persoonlijk zou ik afraden om direct in een
ziekenhuis te starten na de studie Technische Bedrijfskunde. Een ziekenhuis

01 Het Catharina ziekenhuis

en kijken en goede interventies doen. Je
bent in en na je studie vaardigheden aan
het ontwikkelen voor het aanpakken van
een probleem. Die vaardigheden leer je
niet van matrices of stelsels oplossen,
maar door kritisch te zijn en door mensen te verzamelen die ook kritisch naar
jou durven te zijn.” Studieboeken heeft
Wolleswinkel veelal achter zich gelaten,
maar er is één figuur die vaak zijn toegevoegde waarde bewijst. “Al die marketing- en ICT-boeken van twintig jaar
terug zijn niet meer zo relevant. Toch
gebruik ik nog steeds de figuur van Jan
Vissers en Will Bertrand over het logistiek sturen in organisaties. Deze figuur
beschrijft het plannen op detailniveau,
op middellang termijnniveau en op aggregaat niveau.”

01

is een nogal ingewikkelde organisatie
waarin je als Bedrijfskundig ingenieur
weinig collega’s hebt met dezelfde bril
en expertise. Aan het begin van je carrière heb je je eigen vorm nog niet gevonden en dan kun je snel je toegevoegde
waarde verliezen. Begin breed, ontdek
veel verschillende dingen, vind je eigen
vorm en begin als ingenieur dan pas in
een ziekenhuis.”

kiezen. “Ik ga wel naar conferenties om
te kijken naar de nieuwe trends. Mijn
stelling is dat je als manager in een ziekenhuis goed op de hoogte kunt blijven
als je blijft lezen en een goed netwerk
hebt met mensen uit verschillende disciplines. Een voorbeeld van een trend in
de gezondheidszorg op dit moment is
‘Lean’, typisch een onderwerp voor Bedrijfskundig ingenieurs!”

Bijdetijds
Met al die technologische ontwikkelingen is het voor iedereen soms moeilijk
om door de bomen het bos nog te kunnen zien. Ook zorggroep managers hebben te maken met nieuwe snufjes, technieken en systemen die het leven net iets
makkelijker kunnen maken. Tenminste,
dat is als je weet wat je überhaupt moet

“Ik zou wel willen stellen dat je vooral
kritisch naar jezelf moet zijn. Jij bent als
manager het instrument. Als adviseur
doe je veel aan intervisie. Je deelt ervaringen en kennis, en je bespreekt problemen met een collega en zo word je
steeds beter. Ik zie wel parallellen met
mijn huidige baan. Ook als zorggroep
manager gaat het over goed luisteren

Ook moet het ziekenhuis up-to-date blijven. De specialisten streven doorlopend
naar betere apparatuur en werkwijzen,
ideeën doen ze op bij andere ziekenhuizen of op congressen. “Als het rustig is,
dan ga ik het ziekenhuis in en loop ik
mijn afdelingen langs om eens te proeven. Mogelijkheden voor artsen om een
uurtje vrij te maken om over verbeterpunten te praten zijn beperkt. Aan het
begin of eind van een lange werkdag komen dokters wel eens even bij me langs.
Het organiseren van een breed overleg
met specialisten is een hele klus in een
ziekenhuis. Ik geloof zelf dat actieve evaluatie op afdelingsniveau tot flinke verbeteringen zal leiden. Op elke afdeling
wordt er na elke dienst gekeken naar de
patiëntentevredenheid en of er goed en
veilig is gewerkt. Als je de uitkomsten
van deze evaluatie naast het aantal behandelde patiënten legt dan kan hieruit
veel geleerd worden. Bij dit proces speelt
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De loopbaan
van Mireille
Wolleswinkel
2010 – nu: Zorggroep manager Catharina ziekenhuis Eindhoven
2007 – 2010: Bedrijfsmanager Interne
/ MDL en Programmamanager
Patiëntenlogistiek - Maxima Medical
Center
2004 - 2007: Manager
Patiëntenlogistiek - Pantein

Foto Sander Peters

1999 - 2004: Management Consultant
- Van de Bunt
1996 - 1998: Process Engineer - KLM
Cargo

een manager een belangrijke rol, die
moet ruimte geven om te kunnen leren
en goede ontwikkelingen stimuleren.
Mensen van de werkvloer komen met
goede ideeën. Luister daarnaar en geef
ze de ruimte om het uit te proberen.”
Hier spreekt uw gezagvoerder
Het Catharina ziekenhuis lijkt op het
eerste gezicht niet bijzonder goed ingericht op kennisdeling. Het lijkt alsof het
management als piloten in een cabine
een vliegtuig aan het besturen zijn. De
managers zitten allemaal in afgesloten
werkkamers die niets weg hebben van
het revolutionaire ‘nieuwe werken’,
een methode waarbij interdisciplinaire
overlegvoering wordt gestimuleerd
door gedeelde werkplekken. Wat vindt
Wolleswinkel daarvan? “Ik zie de toegevoegde waarde van het nieuwe werken
zeker. Onze financiële afdeling werkt
zo en dat gaat heel goed. Maar een ziekenhuis telt niet zoveel kantoorwerkers.
Een ziekenhuis is een plek waarbij ook
soms dingen mis kunnen gaan, waarbij menselijke fouten een groot risico
met zich meebrengen. Daarnaast ben
je als lijnmanager ook veel met mensen
bezig die heftige dingen meemaken in
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persoonlijke sfeer of als gevolg van veranderingen in de organisatie. Dan vind
ik het fijn om een keer een deur dicht
te doen.”

“Ik had wat minder
met bedrijven als P&G
en Unilever, het is
voor mij shampoo en
soep”
Ziekenhuisbelang
Het straatbeeld van de specialist is niet
altijd even best. Ze worden afgeschilderd
als stugge, inhalige mensen die vooral
uit eigenbelang werken. Wolleswinkel
kijkt er anders tegenaan. “Veranderingen in een ziekenhuis gaan heel traag,
maar dat geeft ook kracht. De specialisten verbinden zich vaak met een ziekenhuis als ze begin dertig zijn en zullen
er tientallen jaren werken. Andersom
zien specialisten groepen bestuurders
komen en gaan. In de ogen van specialisten zien managers het ziekenhuis
als een opstap naar een volgende job.
Medici zijn de ruggengraat van een zie-

kenhuis. Ik geloof dat specialisten niets
anders willen dan het beste voor het
ziekenhuis; vaak wordt gezegd dat specialisten alleen maar bezig zijn met hun
inkomen, maar ze zijn veel meer bezig
met het belang van het ziekenhuis dan
wordt gedacht.”
Computer says no
Volgens de komische televisieserie Little Britain zijn de problemen rond de
administratie in Britse ziekenhuizen te
danken aan de brutale wijze waarop de
receptionisten met patiënten omgaan.
Volgens Wolleswinkel hebben Nederlandse ziekenhuizen eerder last van het
systeem zelf. “Alle ziekenhuizen hebben te kampen met achterstand in de
digitalisering. Ook wij hebben te weinig
uitgegeven om de ICT op een goed niveau te brengen. De mogelijkheid tot
koppeling van de systemen is, doordat
ze zo basaal zijn, beperkt mogelijk. Zolang je het steeds op lokale schaal moet
oplossen met steeds minder geld, blijft
de prikkel voor het koppelen van de systemen weg. Vaak wordt er pas iets aan
gedaan als de controlerende instanties,
als verzekeraars en patiëntenorganisaties, het probleem opmerken. Pas dan

“Medici zijn de ruggengraat van
een ziekenhuis”
wordt er budget vrijgemaakt. Dit biedt
mogelijkheden voor Bedrijfskundigen.”
Standaardisatie is misschien wel het
sleutelwoord voor de ICT van de zorg,
maar zo eenvoudig als het klinkt is het
niet. “We hebben in Nederland meerdere leveranciers van ICT voor de zorg,
want één overlappend systeem mag niet.
Academische ziekenhuizen, eigendom
van de overheid, hebben ook nog eens
verschillende leveranciers. Als deze ziekenhuizen dezelfde leverancier hadden
gekozen met hun aanbesteding zou het
veel simpeler zijn. In laboratoria heerst
eenzelfde probleem. De apparatuur is
per zorginstelling anders, dus wordt er
bij elke instelling een nieuwe meting
gedaan, omdat de kalibratie anders
kan zijn. Zo kan het zijn dat je meerdere malen bloed moet laten afnemen
als je behandeld wordt in verschillende

instellingen. In de zorg zit een zodanig
grote kenniscomponent dat de uitslagen
van metingen verschillend kunnen worden geïnterpreteerd. Ook onbekendheid
met de kwaliteit van specialisten elders
kan een factor zijn om de test opnieuw
te laten uitvoeren.”

zijn gezondheid en wat voor processen
en kosten daarachter schuil gaan. Door
de mensen mee te laten betalen in de
zorg zal het bewustzijn zeker worden
verhoogd. En wat me ook wel wat waard
zou zijn: meer besef dat GHB, ongezond eten, roken en comazuipen de samenleving ontzettend veel geld kosten!”

De zorg de baas?
De grote vraag voor de toekomst is wie
de baas gaat worden van de zorg: de patiënt of de verzekeraar? Misschien is de
combinatie van de twee partijen in balans de beste, dat de verzekeraar ziekenhuizen contracteert die zorg met goede
uitkomsten bieden en dat de patiënt op
basis van informatie van zorg professionals mee kiest wat het beste voor hem
is. Dan praat je ook over stoppen met behandelen, patiënten willen dat zelf sneller dan zorg professionals denken. “De
patiënt moet meer bewust worden over
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Elevator Pitch
TEKST Michiel Seerden FOTOGRAFIE Sander Peters
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“

Elevator Pitch
Waarom wil de gemiddelde TU/e-student
toch zo graag een baan bij die éne grote
multinational of bij dat grote consultancykantoor? Het lijkt wel of we worden klaargestoomd om later bij één van de ’grote’
te gaan werken: ASML, Philips, kuch… Het
verrast me dat hier zo sterk de focus op
ligt. Hoe komt het dat er relatief weinig
jonge ondernemers op de TU/e te vinden
zijn? Ik wil in deze pitch dan ook niet mijn
eigen ondernemingen naar voren brengen,
maar de eerdergenoemde vraag centraal
stellen.
Een korte introductie. Na mijn studie Industrial Design ben ik gestart met de master
Innovatie Management en heb onder andere het certificaat Technology Entrepreneurship behaald. Daarnaast zit ik met één
van mijn ondernemingen in de ICT ondernemersclub/incubator BrainFrame, waarin
ook een aantal bekende bedrijven participeren. Feitelijk stond ik in mijn VWO-tijd
al met één been in het ondernemerschap.
Zoals vele leeftijdsgenoten wilde ik graag
wat bijverdienen. Vast stond echter dat ik
dit niet wilde met bijvoorbeeld een baantje achter de kassa. Met de drive om vanuit
mijn eigen kracht en creativiteit een doel
te bereiken, en met de bereidheid om hier
de benodigde tijd in te investeren, werd ik
mijn eigen werkgever. Ik zocht mijn kansen
op het internet.

theorie-examen voor je auto-, bromfietsof motorrijbewijs. Daarbij heb ik een website ontworpen die de klant in de gelegenheid stelt de resultaten van rijscholen in de
eigen buurt te vergelijken. Deze kan zo een
overwogen rijschoolkeuze maken.
Ondernemen is een erg waardevolle aanvulling op mijn studie. Het complementeert mijn opleiding en andersom. Het
grote voordeel van ondernemerschap is
vrijheid, ofwel, in mijn optiek, blijheid. Een
ondernemende student kan prima zijn
eigen week structureren en laten samensmelten met zijn studie. In mijn geval, als
internetondernemer, biedt het me de mogelijkheid een combinatie te maken met
andere leuke dingen in het leven. Of ik nou
in Praag, Parijs of Londen zit, ik kan 24/7
overal ter wereld mijn werk uitvoeren.
Ondernemen begint met een goed idee,
maar de uitvoering hiervan is vitaal. Voor
studenten in de techniek is het van belang
zich niet te verliezen in de technische aspecten van het idee, maar juist markttoegang te verkrijgen en marktbehoeftes te
vervullen. ’Launching customers‘ kunnen
je hierbij snel op weg helpen.

Zelf geloof ik sterk in autonoom servicedesign. Dit komt neer op autonoom opererende websites, welke servicegericht, extreem
schaalbaar zijn en minimale onderhoud en
overheadkosten vereisen. Zo heb ik een onderneming ontwikkeld waarbij je via een
internationaal opererende website gemakkelijk en snel online kunt oefenen voor je

Na mijn studie lijkt het me erg interessant
om samen met een aantal andere ondernemers een geschikte ruimte te betrekken,
om een stap verder te zetten en op een hoger niveau te gaan ondernemen. Mocht ik
je geprikkeld hebben, heb je al een onderneming of heb je ideeën om een bedrijf te
starten, just shoot & contact me, of woon
eens een informele meeting bij van de
Eindhoven University Business Club (eubc.
nl) bij. Geld verdienen kost namelijk geen
tijd.

Wie?

Elevator Pitch

Michiel Seerden, TU/e, Innovatie Management
E-mail m.t.t.seerden@student.tue.nl
Linkedin nl.linkedin.com/pub/michielseerden/3b/32b/b96/
theorie-examen-oefenen.nl
rijschoolregister.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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Faculteit
Met ingang van 2014 moeten studenten zich uiterlijk 1 mei aangemeld
hebben voor een studie naar keuze. Op dat moment hebben zij, wettelijk
bepaald, het recht op een studiekeuzecheck. Maar hoe kan een universiteit
weten of een aankomend student ook bij de studie past? En hoe moet die
test eruitzien?
TEKST Benjamin Rensen FOTOGRAFIE Willemijn Steens

Is studiesucces voorspelbaar?
Door deze nieuwe regeling moet ook
de TU/e een advies meegeven aan studenten die hier willen komen studeren.
Waarop dat advies gebaseerd zal zijn bepaalt elke faculteit zelf. Zo ook faculteit
IE&IS voor aankomende Technische Bedrijfskundestudenten.
De basis van dit advies ligt bij een onderzoek dat gestart is in 2009: het
BEST-project, wat een afkorting is voor
Bachelor Entrance STudy. Dit onderzoek
werd uitgevoerd door Ad Kleingeld, Tanja Bipp en Sonja Schinkel, werkzaam in
capaciteitsgroep Human Performance
Management.

BEST
Hoewel de uitkomst van het BEST-project gebruikt zal worden voor het advies,
was dit niet de reden om het onderzoek
te beginnen. Ad Kleingeld: “Toen ik in
1985 begon met mijn studie werd mij
gezegd: “Kijk in de collegezaal naar de
student links van je en naar de student
rechts van je; één van de twee zie je over
een jaar niet terug.” Dat is natuurlijk
een rare uitspraak, maar vijf jaar geleden klopte deze nog steeds.” Het studierendement was 55-60 procent, terwijl
het faculteitsbestuur minimaal 70 procent wenste.

Dit leidde tot de start van het BEST-project, met als doel de factoren in kaart te
brengen waarmee voorspeld kon worden of een student een drop-out zou
worden of de studie zou kunnen afronden; dan wel nominaal (in het BESTproject ‘excellent’ genoemd), dan wel
met vertraging. En hier dan interventies
voor te ontwikkelen.
Opzet
Op basis van een literatuurstudie is besloten om naar studiegerelateerde factoren bij de student te kijken in plaats
van naar de manier waarop de opleiding
en vakken zijn ingericht, omdat deze

Ad Kleingeld
Ad Kleingeld is universitair docent binnen capaciteitsgroep HPM. Eerstejaars
studenten maken snel kennis met hem
via het basisvak A&O psychologie, dat
in het eerste kwartiel gegeven wordt.
Hij heeft ook gestudeerd aan de TU/e
en heeft na zijn afstuderen in 1989
zelfs geen andere werkgever gehad.
Nadat hij in 1994 promoveerde, heeft
hij als toegevoegd onderzoeker gewerkt, waarna in 2002 een vaste aanstelling volgde.
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Wanneer je zijn kantoor in de J-gang
binnenloopt, vallen direct de filmposters op. Hij is namelijk een fervent
filmfanaat. Hij bezit naar eigen zeggen
3000 dvd’s en 600 Blu-ray’s, waarvan
99,9% legaal is.
Ook is hij iedere dinsdagavond te vinden in café De Wildeman aan de Markt
in Eindhoven, waar hij samen met zijn
collega’s de ‘U-gang’ vormt; een succesvol pub-quiz team.

In dit schema zijn alle geteste factoren geordend. Rood: Stabiele factoren; donkerblauw: variabele factoren; blauw: variabele
factoren gerelateerd aan motivatie, zelfvertrouwen, doelen; grijs: situationele factoren.
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de grootste variatie in studievoortgang
verklaren. Bij de uitvoering van het onderzoek, waarin de studenten zelf aan
bod kwamen, werd gestart met een inventarisatie van behaalde eindcijfers op
het VWO en het meten van twee stabiele persoonskenmerken: cognitieve
vaardigheden (een intelligentietest) en
persoonlijkheid. Kleingeld: “De test met
240 vragen over persoonlijkheid was gebaseerd op de Big Five. Dit zijn extraversie, openheid, consciëntieusheid, altruisme en neuroticisme.” Deze factoren
zijn per persoon zeer stabiel, aangezien
ze in het verleden liggen of karaktereigenschappen zijn.
Daarnaast vulden de studenten ook vragenlijsten in over variabele factoren,
zoals time management, gebruikte leerstrategieën en motivatie.
Deze aanpak werd gevolgd bij de lichtingen Technische Bedrijfskunde (TBdK)
van 2009, 2010 en 2011 en bij de Technische Innovatiewetenschappen lichtingen van 2010 en 2011. Wanneer een
student stopte kreeg deze ook een exitenquête.
De metingen van de variabele factoren
werden ieder jaar herhaald. Ook werd
het studiegedrag tijdens tentamenperiodes onder de loep genomen. “Dit alles
zorgde voor erg veel informatie waarvan nu nog niet alles is uitgewerkt,”

aldus Kleingeld. Desondanks zijn de
belangrijkste resultaten nu wel beschikbaar.
Resultaten
Inmiddels is een groot deel van de verzamelde gegevens verwerkt en zijn er analyses uitgevoerd waarbij is vastgesteld
welke factoren studiesucces en drop-out
voorspellen. “Er zijn drie factoren die
heel consistent, zowel in de propedeusefase als na drie jaar studie, studiesucces en drop-out voorspellen. Dit zijn het
gemiddeld cijfer van de vooropleiding,
het persoonlijkheidskenmerk conscientieusheid en de vaardigheid timemanagement.”

“De stap van feedback
naar gebruik moet
nog genomen worden”
Naast deze factoren zijn er ook minder
invloedrijke voorspellers naar voren
gekomen (positief: academisch zelfvertrouwen; negatief: het niet beschikken
over een leerstrategie, en geen duidelijke
of een externe motivatie voor de studie).
Gedurende het onderzoek, hebben de
TBdK studenten van lichting 2011 feedback gehad over deze factoren, om hen
te helpen bij de keuze uit acht verschillende workshops studievaardigheden.
De keuzes waren opvallend. Kleingeld:

“Er waren bijvoorbeeld 42 studenten bij
wie het erg duidelijk was dat een workshop timemanagement voor hen de
optimale keus zou zijn. Van hen kozen
slechts vijftien daadwerkelijk deze workshop.” Volgens Kleingeld is dit één van
de punten waaruit men in de komende
jaren lering moet trekken. “De stap van
ontvangen van feedback naar gebruik
van feedback moet nog gezet worden.”
Het verraste Kleingeld dat een van de
belangrijkste doelen van het onderzoek
– voorspellen van drop-out – tamelijk
lastig bleek met de resultaten van het
BEST-project. Terwijl het wél goed te
voorspellen is of een student excellent
wordt of niet. Hier is een verklaring
voor. “Er zijn natuurlijk meer redenen
om te stoppen dan om door te gaan.
Een student kan bijvoorbeeld stoppen
omdat de studie te lastig is, maar ook
omdat zijn interesses achteraf niet overeen blijken te komen met de studie.” De
eerste reden is in het BEST onderzoek
uitgebreid onderzocht, de tweede reden
is minder aan bod gekomen.
Gebruik in Bachelor College
Hoewel de relevantie van het BEST onderzoek leek te zijn afgenomen door de
start van het Bachelor College, is er nu
toch een potentieel zeer bruikbaar resultaat uitgekomen: die nieuwe studiekeuzecheck voor aankomende eerstejaars,
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“Als je een advies geeft,
doe het dan meteen
goed”
Willemijn Steens
Studente Technische Bedrijfskunde

Toen ik 2010 begon met studeren was het
BEST-project al een jaar bezig en werd ook
onze lichting gevraagd om mee te werken.
De reden dat ik deelnam was ten eerste
vanwege de mogelijke beloning – geldprijzen/waardebonnen red. – en ten tweede
voor de feedback die je kreeg. Ik heb een
heel verslag gekregen over mijn persoonlijkheid, wat zeker heeft geleid tot beter
inzicht in mijn manier van studeren. Hoeveel tijd het me heeft gekost om alles in
te vullen weet ik niet meer. Het was iets
waar je wel even tijd voor moest maken.
Ik heb het echter nooit met tegenzin gedaan. Nu kijkend naar wat meneer Kleingeld allemaal verteld heeft, weet ik één
ding zeker. Een excellente student ben ik
niet, maar mijn studie zal ik zeker afronden!

in opdracht van de opleidingsdirectie.
De voorspellers uit het BEST-project
gaan hier een belangrijk onderdeel van
uitmaken (naast een meting van zekerheid van studiekeuze). De scholieren die
zich inschrijven zullen, naast een totaaladvies, uitgebreid feedback krijgen. De
’top 3 factoren’ (VWO cijfers, consciëntieusheid, time management) zullen dan
doorslaggevend zijn in het advies, maar
andere variabele factoren zullen ook vermeld worden, zodat de scholier al weet
waar hij of zij aan zal moeten werken.
Er is nog een ander pluspunt: “Door
studenten die zich voor meeloopdagen
inschrijven een vragenlijst te sturen,
kunnen wij ze vanaf dat moment ook
al volgen. Zo weet de studieadviseur al
voordat het collegejaar begint op welke
studenten er gelet moet worden en welke wellicht wat extra uitdaging kunnen
gebruiken.”
De studiekeuzecheck wordt daarmee
meer dan een uitslag positief, neutraal
of negatief. “Als je een advies geeft, doe
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het dan meteen goed,” zegt Kleingeld
hierover.
Kleingeld is niet bang dat scholieren
afgeschrikt worden door de feedback
die ze krijgen: “De feedback die de
scholieren krijgen is enkel constructief.
Daarnaast wordt ook duidelijk vermeld
dat voorspellingen nooit perfect zijn.
Er zitten altijd valse positieven en valse
negatieven bij.” Ook mag de studiekeuzecheck volgens de wet niet bindend
zijn (in tegenstelling tot het bindend
studieadvies). Ook scholieren met een
negatief advies mogen dus aan de studie
beginnen.
Ondanks dat het BEST-project gedaan
is voor de invoering van het Bachelor
College, denkt Kleingeld dat het toch
bruikbaar is als input voor de studiekeuzecheck. “Het doel van het Bachelor
College was dat er een grotere instroom
zou komen van studenten die breder
georiënteerd waren. Een nieuw onderzoek kan daarom wellicht iets andere
resultaten hebben, maar ik verwacht dat
de belangrijkste factoren over het algemeen wel hetzelfde zullen zijn. Of dat
ook echt zo is, moet blijken als over een
tijdje de studievoortgang van de nieuwe
eerstejaars wordt gerelateerd aan de gegeven adviezen.”
Met het systeem voldoen de opleidingen
bij IE&IS aan de door de minister gestelde eis. Het levert niet alleen scholieren feedback over hun oriëntatie op de
opleiding, maar ook een goed inzicht in
te ontwikkelen vaardigheden. Hier kunnen de opleidingen hun voordeel mee
doen, zodat rendementen nog verder
kunnen stijgen.
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Faculteit
Alle ballen uit het net houden en tegelijkertijd scoren met je studie, kan
dat? Sterkeepster Larissa Meijer, tweede keepster van het Nederlands vrouwenhockeyelftal, vertelt over het studentenleven en studeren wanneer je
hockeyt op wereldniveau.
TEKST Lindy Heemskerk

Keeping it up!
De 23-jarige studente en hockeyster,
Larissa Meijer, is al op jonge leeftijd begonnen met hockeyen. “Als klein meisje
vond ik hockey al leuk, mijn vriendinnetjes hockeyden ook en ik moest een
sport kiezen, dus de keuze was snel gemaakt.” Inmiddels heeft Larissa al veel
bereikt. Zo is ze naast student Technische Bedrijfskunde voor de Gezond-

Larissa Meijer

Studente Technische bedrijfskunde voor
de Gezondheidszorg

Generatie 2008
Woonplaats Eindhoven
Commissies bij Industria
Introcommissie 2009
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heidszorg (TBG), keepster bij jong oranje geweest en onlangs tweede keepster
van het Nederlands elftal bij de eerste
editie van de Hockey World League in
Argentinië, waarbij Nederland meteen
de titel veroverde. Het was en is zeker
niet eenvoudig om bij de selectie van het
Nederlands elftal te komen, vooral niet
voor een keepster. “Er is natuurlijk maar
één plek plus één reserve en hier heb ik
hard voor moeten werken, het komt niet
zomaar aanwaaien. Ik werk er al naartoe
sinds ik begonnen ben bij de senioren;
toen heb ik ook de keuze moeten maken
of ik volledig voor het hockeyen wilde
gaan of dat ik een actief studentenleven
wilde. Dat was het moment dat ik voor
het hockeyen heb gekozen. Mijn studententijd is daarom anders dan die van een
typische student. Ik ben bijvoorbeeld
nooit bij een studentenvereniging gegaan, iets wat ik waarschijnlijk wel had
gedaan als ik niet was gaan hockeyen op
hoog niveau. Toch zou ik niet zeggen
dat ik echt iets gemist heb, ik heb zoveel
teruggekregen door mijn keuze om me
volledig op hockey te richten.”
Argentinië
Neem bijvoorbeeld de ervaring van de
World League in Argentinië. “Dat was
echt super gaaf! Hockey leeft daar ontzettend. Overal toeters en volle stadions

en je wordt zelfs in je normale kleding
herkend als je met wat teamgenoten aan
het winkelen bent.

“Het komt niet
zomaar aanwaaien”
De sfeer binnen de groep was heel goed.
Vooral als tweede keepster is het erg fijn
om een hecht team te hebben. Je mag
nou eenmaal niet zoveel spelen en door
een hecht team blijf je betrokken en dat
is belangrijk. Je rol als tweede keepster
is namelijk vooral ondersteunend. Je
moet de eerste keepster inspelen, haar
ondersteunen en zorgen dat er voor
haar niets ontbreekt. In Argentinië bijvoorbeeld, toen het zo heet was, heb ik
ervoor moeten zorgen dat er ijsdoekjes
aan de kant lagen. Ook moet je scherp
blijven, er bestaat immers altijd een
kans dat je plotseling in moet vallen. Tijdens dit toernooi heb ik helaas helemaal
niet mogen spelen. Dat was wel jammer,
als tweede keepster hoop je toch dat je
speelminuten krijgt. In eerdere toernooien heb ik wel speeltijd gehad, maar
de coach bepaalt dat nu eenmaal.”
Studeren en hockey
Hockeyen voor het Nederlands elftal is

“Je wordt zelfs in
je normale kleding
herkend”
wel moeilijk te combineren met studeren. Meijer vertelt: “Ik ben nu zesdejaars
en ik heb mijn bachelor TBG nog steeds
niet afgerond. Ik ben nu wel zo ver dat ik
nog maar één vak moet. De combinatie
tussen hockey en studie blijft toch lastig,
ongeacht of ik de studie wel of niet leuk
vind. Gelukkig helpt de TU/e me daarbij.
Ik mag tentamens op andere momenten
doen, verslagen op andere tijden inleveren en groepswerk vaak alleen doen,
waardoor ik vakken die ik anders nooit
zou kunnen halen wel heb gehaald.

“Mijn studentijd is
anders dan die van
een typische student”
Toekomstplannen
Op korte termijn wil ik het Wereldkampioenschap halen, dat in mei dit jaar in
Nederland plaats zal vinden. Nederlanders zijn namelijk, net als Argentijnen,
erg enthousiaste supporters en het stadion zit dan ook meestal vol. Het lijkt
me daarom erg leuk om de titel voor het
eigen publiek te halen. Daarnaast wil
ik ook graag mijn bachelordiploma halen. Als ik 9 mei mijn laatste bachelorvak haal, kan ik officieel aan de master
IM beginnen. Als ik kijk naar de lange

termijn wil ik de master IM halen en
tot de selectie van het Nederlands elftal
blijven behoren. Wat ik daarna ga doen,
weet ik nog niet. Ik weet ook niet hoe
lang ik kan blijven hockeyen op topniveau of wanneer het moment komt dat
ik moet stoppen. Dit zou bijvoorbeeld
kunnen gebeuren als er een nieuwe,
jonge en goede keepster komt die beter
is dan ik. Ik wil zo lang mogelijk doorgaan met hockey en daarna kijk ik wel
weer verder.” Het feit dat je nooit weet
of en hoe lang je nog tot de selectie behoort, beschouwt Larissa vooral als heel
spannend. “Doordat die onzekerheid er
is, blijft het echt een uitdaging. Vooral
de laatste week van de selectie is het
erg spannend, dan merk je ook pas de
concurrentie onderling. Nu zat ik helaas niet bij de selectie voor Zuid-Afrika,
maar ik ben hard aan het werk om er bij
het WK weer bij te mogen zijn!”

Tijdlijn
1998 Start met hockeyen bij OranjeZwart als 8 jarig meisje.
2008 Vast bij Dames 1 Oranje-Zwart en
start TBG op de TU/e.
2008-2010 Deel van de selectie van
Jong Oranje Dames (onder 21) foto
naamloos4.png
2009 Meegetraind met Nederlands Elftal Zaalhockey
Juli 2010 Goud met Jong Oranje op de
Europese kampioenschappen in Lille
Frankrijk
Augustus 2010 1e keepster bij OranjeZwart Dames 1
2010-2012 Secretaris van het Studentenbestuur van KIVI (Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs)
Maart 2013 Toegevoegd bij de selectie
van het Nederlands Elftal
Juni 2013 Debuut: 1e interland en Zilver op de Hockey World League Semi
Final in Rotterdam
Augustus 2013 Brons op de Europese
kampioenschappen in Boom België
December 2013 Goud op de Hockey
World League Final in Tucuman Argentinië
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Internationaal
Op een bloedhete dinsdagmiddag in december 2012 kreeg ik op een
zonovergoten dakterras in Buenos Aires een mailtje van mijn mentor
Ton de Kok. De boodschap: ‘ik heb een mooi afstudeerproject voor je’. Vol
enthousiasme scrolde ik door het mailtje totdat ik de naam van het bedrijf
tegenkwam: Hilti! Een snelle zoekopdracht leerde me dat Hilti vanuit
Liechtenstein opereerde. Een nieuw internationaal avontuur lag dus in het
verschiet.
TEKST Jorik Kreuwels

Internationaal afstuderen volgens
de vier pijlers van Industria
Studie
HIPP
Om bij het begin te beginnen, de pijler
studie. Want dé reden om in eerste instantie naar Liechtenstein af te reizen
was natuurlijk mijn afstuderen. Mijn
afstudeerproject, het Hilti Integrated
Planning Project, afgekort tot HIPP,
richt zich op het integreren van de interne supply chain van Hilti. Aangezien
Hilti een groot gedeelte van haar supply
chain in eigen handen heeft, werd er
verwacht dat de planning- en controlefuncties beter op elkaar afgestemd konden worden door zowel horizontaal als
verticaal beter te integreren. Aangezien
ik op het moment van schrijven aan de
vooravond van mijn afstuderen sta, kan
ik melden dat ze hier gelijk in hadden.
Het project bestond uit een studententeam van drie Operations Management
& Logistics studenten die allemaal hun
eigen verantwoordelijkheid kregen. Tijdens de eerste meeting in april met de
Directeur van Global Logistics, tevens
een OML alumnus, kon ik als eerste
student uit drie locaties kiezen. Ik koos
voor een productieomgeving, Plant 4
in Oostenrijk, en wegens omstandigheden werd hier Plant 6D in Duitsland
later nog aan toegevoegd. Zo werd ik
persoonlijk verantwoordelijk voor de
upstream stages van de supply chain,
Global Manufacturing. Dit hield in dat
ik twee van de acht Hilti fabrieken zou
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analyseren om er zo achter te komen
welke planningsprocessen er werden
uitgevoerd op het gebied van inkoop en
inhouse productie. Na enkele maanden
analyseren kon ik mijn bevindingen
delen met mijn teamgenoten en kon er
gezocht worden naar de ‘missing links’.
Daarna begon de ontwerp fase waarin
een conceptueel herontwerp is ontwikkeld dat gebaseerd is op de academische
beschouwing van supply chain integratie. Dit conceptueel model is daarna op
de specifieke situatie van Hilti toegepast
en er is een verandermanagement plan
met bijbehorend actieplan opgezet om
Hilti de eerste stappen te laten zetten
om tot dit ideale model te komen.
Proces
Zoals het een OML afstudeerder betaamd, rondde ik eerst mijn literatuurstudie af voordat ik naar Liechtenstein
en Oostenrijk vertrok. Hoewel ik hier
enkele weken van mijn zomervakantie
voor heb opgegeven, zou ik het iedereen aanraden om je literatuurstudie af
te ronden voordat je echt begint aan je
afstuderen. Voordat ik begin september naar Oostenrijk vertrok, had ik uitgebreid met Hilti en mijn begeleider
over de voorwaarden gesproken. Zo
was begeleiding vanuit Nederland heel
belangrijk voor me, omdat het precieze plan en de gewenste uitkomst van
het project begin september nog niet

helemaal duidelijk waren. Ik was daarom blij dat ik met Hilti kon regelen dat
ik elke drie weken naar Nederland kon
vliegen om met mijn mentor te spreken
over de voortgang van het project. Mijn
advies naar elke toekomstig afstudeerder is om jezelf belangrijk te maken bij
je mentor, zeker als je in het buitenland
afstudeert. We zijn als bedrijfskundigen immers allemaal druk genoeg met
onszelf, en vooral bij Operations, Planning, Accounting and Control (OPAC)
is de vraag naar begeleiders en daarmee
hun bezetting hoog. Het ontbreken van
een ‘TU-dag’ en regelmatig contact kan
er dan al snel voor zorgen dat je vertraging oploopt. Aangezien ik dit wilde
voorkomen, kwam ik dus elke drie weken terug. Dit gaf de mentorgesprekken
overigens een extra lading waardoor ik
telkens vol nieuwe ideeën bij Ton de
deur uitliep. Soms ook wel enigszins
vertwijfeld over de nieuwe richting die
hij nu weer had aangedragen. Daarnaast
had ik in september al mijn afstudeerdatum van 31 januari vastgezet bij mijn
Hilti begeleider en mijn eerste en tweede TU-begeleiders. Deze stok achter de
deur was voor mij een ideale drijfveer
om te blijven pushen, ook op momenten waarop het project stroef verliep.
Uiteindelijk kijk ik tevreden terug op
het proces en durf ik te zeggen dat ik het
niet beter had kunnen doen als ik in Nederland was gebleven.

Internationaal
De internationale pijler spreekt voor
zich. Wat mij persoonlijk aanspreekt
aan het buitenland, is het leren kennen
van culturen, gebruiken, taal en vooral
de mensen. Meerdere maanden ergens
gaan wonen geeft een totaal andere dimensie aan een land dan twee weken
vakantie; dit zit vaak in de kleine dingen.
Oostenrijk
Op de middelbare school had ik al geen
talenknobbel, zo werd me in ieder geval door de docenten Frans, Duits en
Nederlands keer op keer medegedeeld.
Tijdens mijn internationaal semester in
Argentinië heb ik mezelf echter positief
verbaasd over mijn capaciteiten om in
korte tijd een geheel nieuwe taal te leren. Tevens heb ik hier geleerd dat kennis van de plaatselijke taal onmisbaar is
als je alleen in een vreemd land gaat wonen. Aangezien ik een aardig woordje
Duits sprak voordat ik naar Oostenrijk
vertrok, maakte ik me op dit vlak echter geen zorgen. Had ik dat maar wel
gedaan… Men spreekt in Oostenrijk,
in de provincie Vorarlberg om precies
te zijn, namelijk geen Duits maar een
zeer lokaal dialect dat het beste is te
omschrijven als gibberisch. Ter illustratie, ook mijn Hilti mentor, een Duitser
van origine, verstaat bij tijd en wijle helemaal niets van het dialect. Gelukkig
verstaan Vorarlbergers je wel als je ze
in het Duits aanspreekt. Desalniettemin

was het behoorlijk aanpoten in de eerste weken en tijdens de lunch haakte ik
voortdurend af en concentreerde ik me
maar op mijn warme maaltijd. Want ja,
in de bedrijfskantine wordt, naar Oostenrijks gebruik, ’s middags warm gegeten. Er was altijd keuze uit een soep en
drie warme maaltijden. Dit was voor mij
behoorlijk wennen, vooral na mijn tijd
in Argentinië, waar pas om 23:00 uur
het avondeten op tafel kwam. Een bijkomend voordeel van ’s middags warm
eten is wel dat je ’s avond niet meer
hoeft te koken. Een soepje, tosti of cracker is dan vaak voldoende.
Een ander fenomeen dat er in de eerste
weken meteen uitsprong is de bizarre
relatie die Vorarlbergers hebben met
veiligheid. Zo draagt bijna iedereen ’s
ochtends en ’s avonds fluorescerende
hesjes en incidenteel zelfs een helm.
Aangezien de meeste kinderen naar
school gaan met het openbaar vervoer
resulteerde dit elke ochtend in een
schreeuwende felgekleurde zee van
chaos bij de bushalte. Ik had dus geen
koffie nodig om ’s ochtends wakker op
mijn werk te verschijnen. Het belang
van veiligheid wordt kinderen overigens
al op jonge leeftijd bijgebracht vanwege
de vele gevaarlijk sporten die de bergen
te bieden hebben. Een helm dragen op
de skipiste of tijdens het klimmen en hiken is dan ook heel normaal bij tieners,

daar waar dit voor bijvoorbeeld Nederlandse leeftijdsgenoten vaak als duf of
dom wordt weggelachen.
Een ander mooi fenomeen vereist een
korte anekdote. Op een verrassend warme ochtend reed ik van Plant 4 naar
het hoofdkantoor in Schaan toen ik tijdens het weerbericht een opmerkelijke
zin hoorde: “Im Laufe des Nachmittags kommt kräftiger Fohn durch und
fohnbedingt sind unterschiedlieche
Temperaturen zu erwarten.” Fohn? Tijdens het weerbericht? Zal wel het dialect zijn dacht ik bij mezelf. Maar niets
bleek minder waar. Het werd een van de
leukste nieuwswaardigheden van 2013.
Een föhn is namelijk een warme droge
wind die vaak aan de noordzijde van
de Alpen waait. In de Alpen is het dus
een normaal verschijnsel, maar de föhn
waait ook op veel andere plaatsen in de
wereld, soms onder andere benamingen. Schijnbaar kent zelfs mijn eigen
Limburgse heuvelland soms een zwak
föhneffect. De gevolgen van de föhn
zijn aangenaam omdat de temperatuur
in enkele uren 10-25°C kan oplopen. Dit
leverde enkele heerlijke zomerse dagen
op in oktober en november. Voor de liefhebber, in de Alpen zijn er gemiddeld
33 dagen per jaar waarop een warme,
zuidelijke föhnwind voorkomt. Deze
houdt soms enkele dagen aan. Zodat u
het weet.
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Ontspanning
Dan de ontspanningspijler. Op dit gebied zijn Oostenrijk en Liechtenstein
op mijn lijf geschreven. De prachtige
natuur zorgt voor de meest sensationele
plaatjes, helemaal als je bereidt bent
vroeg op te staan en de bergen in te trekken. Ook voor een rondje hardlopen of
mountainbiken zijn er meer dan genoeg
mogelijkheden. De föhn kan er dan opeens voor zorgen dat je helemaal alleen
op een zondagmiddag in november,
naast een eeuwenoude ruïne met een
heerlijk boek van de zon zit te genieten,
in je korte mouwen nota bene! Om in
deze verstrekkende omgeving toch nog
mensen tegen te komen werd me aangeraden om in Feldkirch te gaan wonen.
Hier kom je na 20:00 uur namelijk nog
wél iemand tegen op straat en bovendien wonen hier de meeste Hilti stagiairs. Dit bleek echter een stuk moeilijker
dan gedacht. Enkele maanden voordat
ik bij Hilti zou starten was er namelijk een appartementencomplex met
meer dan 40 woningen afgekeurd en
gesloten, waardoor de kamernood was
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toegeslagen in Feldkirch. Twee dagen
voordat mijn vliegtuig zou opstijgen
wist ik eindelijk in een klein plaatsje,
Nüziders, een kamer te regelen via een
louche telefoontje. Ik kwam uiteindelijk
in een kamer in een verder leegstaand
huis aan de boskant van het dorp terecht.
Ik kreeg niet direct een sleutel want ‘die
had de vorige bewoner meegenomen’
en zou ik dus later krijgen. Binnen een
week had ik echter alsnog een kamer in
Feldkirch gevonden en daar was ik maar
wat blij mee.
Feldkirch is een mooi, klein, middeleeuws dorpje. Het centrum bestaat
nog altijd uit enkel middeleeuwse gebouwen en er staat nog een kasteel van
omstreeks het jaar 1200 waar je voor
een studentenprijs schnitzels van 30
centimeter kunt eten. Daarnaast biedt
Feldkirch naast fitness-, voetbal- en tennisfaciliteiten ook een ijshal en meerdere geprepareerde klimwanden ter
sportief vermaak. Hier heb ik nagenoeg
geen gebruik van gemaakt aangezien ik

liever de bergen introk, want het zou
snel winter worden. Vanaf begin december werd het daadwerkelijk kouder
en gingen meteen de eerste pistes open.
Eindelijk! En hoewel de lokale bevolking
nog rustig in korte mouwen over straat
rondliep en zich totaal nog niet druk
maakte om het sneeuwseizoen, kon het
mij niet snel genoeg gaan. Ik zou immers eind januari alweer naar Nederland vertrekken. De weken die volgden
brachten jammer genoeg onvoldoende
natuurlijke sneeuw maar dit kon de pret
niet drukken want kunstmatige sneeuw
bood alsnog uitkomst. Na een eerdere
proefronde eind november kwam in
december mijn familie op bezoek en
werden de eerste echte afdalingen van
het seizoen ingezet. Ik kon gelukkig een
weekje vrij nemen bij Hilti waardoor ik
mijn snowboard skills weer eens kon
bijslijpen. Want eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat deze ver waren weggeroest.
Doordat de winter niet echt doorzette
heb ik mijn doel om te leren skiën helaas niet meer weten te verwezenlijken.

“Een internationaal
netwerk kan zich
ontwikkelen tot een
asset van onschatbare
waarde tijdens je
verdere carrière”
Carrière
Als afsluiter, de pijler carrière. Mijn
mening over internationale ervaring zal
inmiddels wel zijn doorgedrongen. Of
je nu in Nederland of in het buitenland
aan de slag wilt, internationale ervaring
is altijd een pré. Het kunnen omgaan
met andere culturen vereist vaak een
ander aanpak dan de directe, recht door
zee aanpak die in Nederland zo vanzelfsprekend lijkt. Daarnaast kom je als bedrijfskundige in Nederland ook steeds
meer nationaliteiten tegen en wordt de
wereld voortdurend kleiner door nieuwe
technologieën zoals video-conference.
Het omgaan met andere culturen is via
deze media vaak nog moeilijker vanwege de afstand en gebrek aan non-verbale feedback. Het opdoen van ervaring
in het buitenland kan je in mijn ogen

daarom ook bij een topfunctie in Nederland helpen om op internationaal niveau
te acteren. En tot slot, een internationaal
netwerk kan zich ontwikkelen tot een
asset van onschatbare waarde tijdens je
verdere carrière. Over mijn eigen carrière kan ik niet veel anders zeggen dan dat
ik aan aandacht geen gebrek heb. Een
prachtige opleiding gecombineerd met
een breed scala aan nevenactiviteiten èn
internationale ervaring zorgen voor een
uitstekende positie op de arbeidsmarkt.
Daarom sluit ik graag af door studenten
aan te moedigen om naast een internationaal semester ook na te denken over
internationaal afstuderen.

Hilti
Hilti is in 1941 in Liechtenstein opgericht door Martin Hilti. Tot op de dag
van vandaag is het bedrijf, middels een
holding, in handen van de familie Hilti
en dit zie je terug in de menselijke cultuur die er heerst. Zo luidt de bedrijfsvisie: ‘het enthousiasmeren van klanten
en zorgen voor een betere toekomst’.
Het hoofdkantoor van Hilti staat in
Schaan, in het Vorstendom Liechtenstein. Zo’n 21.000 werknemers, verdeeld over meer dan 120 landen, zijn
dagelijks bezig in verkoop- en productieorganisaties hetgeen resulteert in
200.000 klantcontacten per dag en een
omzet van 4,2 miljard Zwitserse Franc.
Hilti is uitgegroeid tot een multinational voor professioneel gereedschap
in de bouwsector. Aan de basis van
elk product of elke service staan een
hoge kwaliteit, lange levensduur,
betere prestaties, veiligheid en gebruiksgemak. De slogan “Hilti. Outferform. Outlast.” wordt daarom met
trots gevoerd. Deze kwaliteiten worden gewaarborgd doordat Hilti zowel haar eigen productielocaties als
Research&Development-afdelingen in
Europa, Azië en Latijns Amerika intern
beheert. Daarnaast is het vanuit logistiek oogpunt een interressant bedrijf
aangezien alle stages van de productﬂow; inkoop, productie, distributie en
verkoop, in eigen handen zijn.

MAART 2014 SCOPE

33

Internationaal
Macedonië, het is niet meteen het eerste land
waar je aan denkt als je een reisbestemming
uitzoekt. Reden te meer voor Interactie om een
uitwisseling te organiseren naar de hoofdstad
van dit land: Skopje! Een recentelijk geopende
vliegverbinding tussen Eindhoven en Skopje
zorgde bovendien voor een goede bereikbaarheid
en leuke prijzen.

Exchange Skopje,
Macedonië
Begin december stapten we met een
record aantal van 26 leden, waar onder
veel eerstejaars, in het vliegtuig. Voor de
meesten was het een eerste bezoek aan
Oost-Europa.
Macedonische technisch bedrijfskundige studenten van de ‘Ss. Cyril and Methodius University’, onderdeel van het
netwerk ESTIEM, stonden bij aankomst
klaar met een goed gevuld 5-daags
programma. Na een kennismakingsactiviteit werd meteen het nachtleven
verkend dat elke dag van de week volop
bruist.

“Met razend tempo
worden monumenten
de grond uitgestampt”
In tegenstelling tot het ‘gehost worden’
bij studenten, wat gebruikelijk is bij reizen van Interactie, sliepen we dit keer
in een hostel in het centrum van de stad
vanwege de grootte van de groep. Vanuit hier hebben we Skopje beter kunnen
leren kennen.

ESTIEM
ESTIEM is het Europese netwerk van
Technische Bedrijfskundige studenten
waar zowel Interactie als Skopje deel
van uitmaakt, maar ook talloze andere
steden in Europa.
SCOPE MAART 2014
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In 1963 werd Skopje bijna volledig verwoest door een zware aardbeving. Doordat het land onderdeel was van Joegoslavië werden nationale gevoelens lange
tijd onderdrukt. Dit resulteerde in een
onbeduidende stad gedomineerd door
niet inspirerende socialistische architectuur. Nu Macedonië sinds 1991 op eigen
benen staat is de overheid van plan om
de hoofdstad te verfraaien en de nationale trots op te wekken. Het kleine
Balkanland met twee miljoen inwoners
steekt voor het Skopje 2014 plan veel
geld en energie in projecten die moeten
bewijzen dat het land een rijke historie
heeft. Als gevolg zie je dat de stad een
ietwat aparte stadsontwikkeling heeft.
Geprobeerd wordt om de nationale identiteit uit te dragen en het toerisme aan
te trekken door het stadscentrum van
Skopje te sieren met tientallen standbeelden. Met razend tempo worden monumenten uit de grond gestampt en je
ontkomt niet aan de vele nieuwe fonteinen, zuilengalerijen en regeringsgebouwen in neoklassieke stijl.
Een voorbeeld is de Porta Macedonia die
sprekend lijkt op de Arc de Triomphe in
Parijs. Indrukwekkend, maar ook gewaagd, is het 23 meter hoge standbeeld
van Alexander de Grote op zijn paard dat
zich midden op het uitgestrekte stadsplein bevindt. De Grieken beweren dat
Alexander de Grote uit de gelijknamige
Griekse provincie Macedonië komt en
dat Macedonië (het land) dit standbeeld
alleen maar gebruikt om het verleden
van de Macedoniërs te verheerlijken. De
Macedoniërs noemen het beeld daarom
maar voorzichtig ‘De Ruiter’.

De huidige economische situatie in
het land geeft echter weinig reden om
zulke kolossale constructies te bouwen.
Het land steekt zich fors in de schulden
en het project wordt flink bekritiseerd.
Volgens de studenten hebben veel bewoners ook geen flauw idee waarom de
standbeelden er staan of wat ze betekenen en zij worden dagelijks overdonderd door de nieuwe ‘historische kitsch’.
Nadat we twee dagen in de stad hadden
doorgebracht en diverse leuke plekken
hadden bezocht, nam de organisatie ons
mee naar de Matka Canyon. Een verbazingwekkend natuurgebied dat slechts
op 30 minuten rijden van de stad ligt. De
kloof ligt in het Matkameer, een kunstmatig meer dat gecreëerd werd door de
Matka-dam. De groepsfoto hiernaast is
daar genomen tijdens een wandeling.
Op de laatste dag, nadat iedereen de traditionele dans onder de knie had, werd

01

de week afgesloten met een diner waarbij er typische Macedonische gerechten
werden voorgeschoteld. Overigens werden Victor Teunissen en ik uitgenodigd
voor een interview bij een radio station,
wat een erg leuke ervaring was.

“Veel bewoners
hebben ook geen
flauw idee waarom de
standbeelden er staan
of wat ze betekenen’’

Na twee geslaagde uitwisselingen in
2013 met Minsk (Wit-Rusland) en nu
met Skopje ontvangen wij hen natuurlijk ook dit jaar graag in Eindhoven. De
twee groepen zullen van 14 tot 19 maart
tegelijk naar Eindhoven komen en een
programma volgen dat door de Exchange commissie wordt georganiseerd. We
kijken hier erg naar uit!

01 Groepsfoto Matka Canyon

Casper Miltenburg
Commissaris Activiteiten
18e bestuur Interactie

Gedurende de week hebben we veel opgestoken over het land en de cultuur en
is er een bijzondere klik met de studenten uit Skopje ontstaan. Dankzij hun
warme ontvangst en goede organisatie
was het een succesvolle week waar velen
waardevolle herinneringen aan overgehouden hebben.
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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.

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mij afstuderen in juli 2007 ben ik
aan de slag gegaan bij een kleine strategieconsultant, maar dat bleek niet echt
mijn ding te zijn. Vervolgens ben ik bij
Heineken International terecht gekomen op de afdeling Global Purchasing
als business analyst bij de verpakkingsafdeling. Hier worden de verpakkingsmaterialen zoals flessen, blikken, kroonkurken, labels en karton ingekocht voor
een groot deel van de wereld. Ik heb kostenmodellen gemaakt en onderzoek gedaan naar de trends in grondstofprijzen.
Een van mijn leukste projecten was een
flessenharmonisatieproject. Een ander
project was het tracken en behalen van
inkoopsynergieen na overnames van
brouwerijen in Mexico en Brazilië.
Na twee en een half jaar heb ik de stap
gemaakt naar de internationale sustainable development afdeling. Mijn voornaamste taak was om een rapportageproces en -systeem op te zetten om de
duurzaamheidsprestatie-indicatoren te
meten in al onze zeventig werkmaatschappijen. Het begon in Excel, maar
inmiddels heb ik een IT-systeem geïntroduceerd dat het proces aanzienlijk
versimpeld heeft. En daar horen ook
internationale reizen bij om workshops
en trainingen te geven. Op deze manier
kan ik mijn expertise delen en leer ik
mijn collega’s en de verschillende lokale

Krista Valk

Analyst HEINIKEN International
Sustainable Development

Leeftijd 30 jaar
Jaar van afstuderen: 2007
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situaties beter kennen. Iets wat nooit
mag ontbreken tijdens de reizen is de
“lokale productconfrontatie”. Daarnaast
bestaat een groot gedeelte van mijn werk
uit het benchmarken van onze sustainabilityprestaties en ben ik regelmatig te
vinden op congressen en externe evenementen waar ik ook zelf presenteer over
ons reportagesysteem en -proces.
Wat zijn eventuele plannen?
Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin
bij Heineken. Echter, na twee functies
op het hoofdkantoor wil ik graag operationele ervaring opdoen en een volgende
functie binnen de werkmaatschappij in
Nederland vervullen. Natuurlijk zal ik
dan het reizen missen, maar ik kijk uit
naar een omgeving waar je direct resultaat ziet van je werk.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Ten eerste het multidisciplinaire aspect
van de opleiding. Binnen sustainability
is het belangrijk om met een multidisciplinaire bril naar de situatie te kunnen
kijken.
Bovendien heb ik geleerd om processen
te versimpelen, om de huidige situatie
duidelijk in kaart te brengen en vervolgens te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Dit aspect komt dagelijks terug
in mijn werk.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carriere iets
aan gehad?
Mijn studentenleven was zeer actief en
daar heb ik enorm van genoten. Hier
heb ik veel aan gehad tijdens mij carrière. Als actief lid van studentenvereniging SSRE heb ik geleerd om uit mijn
comfortzone te stappen, aan te pakken,

met verschillende belangen en tegenwerking om te gaan, te vergaderen, te
organiseren en te netwerken.. Daarnaast
heb ik in 2006 het SSRE Debattoernooi
gewonnen, ik merk dat dat wel echt iets
is wat opvalt op je CV.
Verder ben ik actief geweest bij Interactie wat zeer leuk en leerzaam was om
met medestudenten te reizen naar het
buitenland en te leren van andere culturen. In 2005 ben ik mee geweest met de
Studytour naar India en heb in Bombay
stage gelopen. Dat beviel me zo goed dat
ik heb besloten om ook in Singapore af
te studeren. Dat is zeker een pre als je
bij een internationaal bedrijf aan de slag
gaat.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Ik zou ook zeker iedereen aanraden om
stage te lopen tijdens je studie. Je leert
zelfstandig te werken en je te manifesteren in een bedrijf. Verder zou ik ook
iedereen aanraden om buitenlandervaring op te doen.
Maak je niet te druk over het perfecte
CV, doe wat je leuk vindt. Je ziet weleens
mensen die komen solliciteren met een
geweldig CV, maar op het moment dat
het niet authentiek is en je er niet met
passie over kan vertellen, heb je er niets
aan. Aan de andere kant, als er helemaal
niets op je CV staat, word je sowieso niet
uitgenodigd.

“Maak je niet te druk over het
perfecte CV, doe wat je leuk vindt.”
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“Levensplezier is belangrijker dan
succes”
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Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Wat zijn eventuele plannen?
Voor mijn afstudeeropdracht belandde
ik bij Vodafone in Maastricht. Op mijn
allerlaatste dag wist ik een baan te regelen bij de online afdeling als Online
Intelligence Analist. Een onverwachte
sollicitatie in plaats van het opruimen
van mijn bureau en de afscheidsborrel
dus. Na een verhuizing met het telecombedrijf naar Amsterdam, en een jaar
later een promotie naar Online Sales
Marketeer, besloot ik plotseling om mijn
korte carrière te beëindigen. De eindeloze overleggen, het vele gepraat en de
warboel aan regels beperkten mij teveel,
waardoor uiteindelijk ook het plezier in
mijn werk eraan leed.
De overgang verliep soepel en ik rolde
meteen in twee interessante freelance
opdrachten. Leuk voor even, maar het
bleef kriebelen. In die tijd heb ik mijn
volledige vrije tijd besteed aan het opzetten van eigen websites, waaronder een
tiental telecomvergelijkers (inmiddels
alweer afgestoten) en een weblog over
tablets. Deze laatste website, TabletGuide.nl, vraagt inmiddels mijn volledige
aandacht en we wisten met zijn tweeën
de site in korte tijd op te bouwen van
blog tot product- en serviceportaal en
tot grootste tabletwebsite van Nederland
en België. Plannen voor uitbreiding zijn
er genoeg. Zo zijn we onder andere nog
op zoek naar bloggers en tablet- of apptesters.

Léon Veraa

Mede-oprichter & blogger
TabletGuide.nl

Leeftijd 31
Jaar van afstuderen 2008

Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Inhoudelijk doe ik vrijwel niets meer
met de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn Technische Bedrijfskunde
studie. Toch heb ik enorm veel geleerd
in de zeven jaren van studie, educatieve
activiteiten daarnaast maar ook het borrelen. Vooral de praktische opdrachten
gaven me veel ervaring met het logisch
nadenken (boerenverstand) en met enkele handige tools (licht programmeerwerk, Excel). Ik heb geleerd dat een boek
alleen niet veel zegt. De praktische uitwerking is vaak belangrijker dan de theorie erachter. Het leeuwendeel van mijn
werkzaamheden zijn zelf aangeleerd en
onder het ‘niveau’ van mijn studie. Dat
vind ik niet erg. Ik ben nu blogger, journalist, producttester, online marketeer,
database analist en ondernemer tegelijk!

voor de Batavierenrace en hebben we
met de BRAC-commissie een educatieve en gezellige reis naar Groningen
georganiseerd. Verder was ik graag aanwezig bij activiteiten van Industria.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Laat je niet teveel leiden door wat anderen zeggen of wat van je verwacht wordt.
Denk niet te lang na. Hoe langer je nadenkt over iets, des te meer beren op de
weg je zult zien. Op een gegeven moment is het maken van een beslissing
belangrijker dan de beslissing die je
maakt. Risico’s zijn om over na te denken. Kansen moet je echt zelf pakken.
En nog een belangrijke: levensplezier is
belangrijker dan succes. Doe wat je echt
leuk vindt en doe het op je eigen manier.

Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Beiden. Mijn werk begon veelal kwantitatief. Heerlijk om zonder ervaring,
met als enige hulp de kennis van Google
eigen productdatabases en prijsvergelijkers te bouwen. Je komt er al snel achter
dat je alles wat je kunt verzinnen ook
zelf kunt maken. Langzaamaan is het
werk veel meer kwalitatief geworden
omdat veel kwantitatief werk is uitbesteed vanwege de groei van de website.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Ik heb niet stilgezeten naast mijn studie, het stappen en uitslapen. Voor de
Tapcommissie en de STBB ben ik actief
geweest als tapper, inkoper en bestuurslid. Ook heb ik meegeholpen met de organisatie van een afvaarding van Eindhovense Technisch Bedrijfskundigen
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Column
Fast moving collegejaar

Een andere vreemde gewaarwording
is dat we alweer volop bezig zijn met
het selectietraject voor het volgende
Industriabestuur, terwijl we het gevoel
hebben pas geleden met ons eigen bestuursjaar te zijn begonnen. Ondanks
dat door maatregelen van de overheid
nominaal studeren steeds meer de
norm wordt, zijn er gelukkig nog genoeg studenten die de waarde inzien

FotoBart
Bartvan
vanEijden
Eijden
Foto

Begin maart, en dat betekent alweer
de derde SCOPE van dit collegejaar. Ondanks dat ik het gevoel heb dat we pas
net zijn begonnen, betekent dit ook
dat het collegejaar alweer ruim over
de helft is. Met de lustrumweek van
begin december hebben we al een van
de hoogtepunten van dit lustrumjaar
achter de rug. Een week waar de lustrumcommissie na een jaar hard werken zeer trots op mag zijn. Ik denk dat
alle deelnemers volop hebben genoten
van de activiteiten, die varieerden van
een bezoek aan een grote Nederlandse
bank tot een spetterend lustrumgala in
een prachtig kasteel.
van een bestuursjaar tijdens hun studie.
Desalniettemin hebben wij als bestuur
aankomend semester gelukkig nog genoeg te organiseren, waaronder een
aantal mooie lustrumactiviteiten. Zo
gaan we ons nog inzetten voor een
goed doel, houden we een groot sporttoernooi en gaan we uiteraard het lus-

trum afsluiten zoals we het begonnen
zijn: met een groots feest. Oftewel…
Iedereen kan nog volop uitkijken naar
onze activiteiten in het tweede semester van dit ‘fast moving’ collegejaar!

Loek Botman
Voorzitter Industria

Small margins, large proﬁts
Met kleine marges toch grote winsten
realiseren, lukt dat? De crux zit hem
in de grote kwantiteit aan producten
die je afzet (‘fast moving’), niet zozeer
in de kwaliteit daarvan. Die moet ‘gewoon goed’ zijn. Dit business model
werkt voor veel bedrijven die vaak relatief eenvoudige, routinematig geproduceerde producten op de markt
afzetten. Hiermee houden bedrijven de
kosten per product laag en maken ze
veel winst. Het succes van dit business
model heeft wellicht andere sectoren
geïnspireerd om een soortgelijke manier van bedrijfsvoering te hanteren.
Over het algemeen een goede ontwikkeling, bedrijven die nieuwe manieren
bedenken om in veranderende omgevingen het hoofd boven water te houden. Over het algemeen, want de manier van denken bij het business model
past niet bij iedere organisatie. Zeker
niet bij universiteiten.
Sla een willekeurige krant open en er
staat een artikel in over het onderwijs
in Nederland. Hoogleraren, topmanagers, zelfs studenten schreeuwen
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moord en brand dat het onderwijs in
Nederland achteruit holt. De overheid
verschuilt zich achter statistieken als
rendementen en het aantal HBO- en
universitaire diploma’s per Nederlander, en valt voor het ranglijstfetisjisme
van grote commerciële bureaus. Tegelijkertijd bezuinigt de overheid jaar
in jaar uit op het hoger onderwijs,
waardoor universiteiten genoodzaakt
zijn hetzelfde te doen, of ten minste
hervormingen door te voeren in hun
primaire processen, waaronder het opleiden van studenten.
Vooropgesteld, ik ben er van overtuigd
dat de TU/e het beter doet dan veel
andere universiteiten. Maar het kleinschalige en de hoge kwaliteit, waar
de instelling altijd om werd geprezen,
staan onder druk door een hogere instroom van studenten en een lagere instroom van geld. Binnen het Bachelor
College moeten met mínder middelen,
méér studenten snéller afstuderen! Een
heus wonder wanneer dit niet ten koste zou gaan van de kwaliteit. De TU/e
wil dit waarmaken door in te zetten op

ICT-ondersteuning, zoals weblectures
en betere videocolleges. Echter, op dit
gebied zijn tot op heden slechts mondjesmaat hervormingen doorgevoerd.
Er zijn dus nog kansen te over. Het afnemende budget per student zorgt ervoor dat de student-medewerker ratio
binnen onze faculteit op een ‘all time
high’ staat. Daarnaast zijn er te weinig
zalen en de zalen die beschikbaar zijn,
blijken te klein.
De universiteit worstelt met een lastig
probleem, waarvan het overheidsbeleid de oorzaak is. Het meester-gezelinteractiemodel waar de TU/e bekend
om staat piept en kraakt door het nieuwe ‘verdienmodel’. Een verdienmodel
sterk lijkend op dat van fast moving
consumer goods. De ‘fast moving student’ lijkt geboren. Hopelijk blijkt in de
toekomst het hogere rendement geen
Pyrrusoverwinning te zijn.

Loek Jongen

Commissaris Onderwijs Industria
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FMCG & Innovatie

Nu zou je misschien verwachten dat
men hiervan had geleerd en dat zaken
inmiddels zijn verbeterd. Echter, dit

lijkt niet het geval. In leuk overzicht van
“Top topics 2013” van het marktonderzoeksbureau en de Federatie Nederlandse Levenmiddelen Industrie (FNLI)
lezen we dat directies van fabrikanten
het topic “prijsstelling, assortiment,
productinnovatie” met 80% als belangrijkste topic waarderen. Tegelijkertijd
valt wel op dat in alle slides van de
presentatie van het marktonderzoek
innovatie en innovatieproces er toch
bekaaid vanaf komen! De voorzitter
van de FNLI merkt in zijn voorwoord
dan ook terecht op dat dit een manco is
en dat er meer aandacht voor technologie en investering in innovatie moet
zijn; juist ten tijde van economische teruggang is innovatie door fabrikanten
essentieel, omdat consumenten in die
periode geneigd zijn te switchen naar
goedkopere alternatieven. Wanneer
men dan merkt dat het alternatief
goed is, zal men niet snel meer terugkomen. Daarom zouden fabrikanten er
goed aan doen anticyclisch te investeren. Met de nieuwe of verbeterde producten kunnen klanten dan weer worden teruggehaald of natuurlijk juist
behouden.

Foto Bart van Overbeeke

Bij het horen van het onderwerp voor
dit nummer van SCOPE moest ik denken aan een bijdrage in het blad Adformatie van enkele jaren terug. Dat
blad schreef toen – op 17 mei 2006
(zie www.adformatie.nl) – over de willekeur waarmee succesvolle innovaties
in de branche van fast moving consumer goods (FMCG) vaak tot stand komen. Onderzoek van Beagle Creative
Marketing Agency in samenwerking
met de VU Amsterdam naar 18 succesvolle innovaties had uitgewezen dat
ondanks de sterke toenemende druk
door de opkomende private labels, producenten van A-merken maar weinig
of geen structuur aanbrachten in hun
innovatieproces. De meeste bedrijven
konden niet op een visie en duidelijke
innovatiedoelstellingen betrapt worden! Hoewel managers wel het verschil tussen incrementele innovaties,
zoals een nieuwe variant of nieuwe
verpakking, versus radicale innovaties
onderkenden werden ambities niet als
zodanig uitgedrukt.

Op basis van bovenstaande durf ik wel
de stelling aan dat er nog veel te verbeteren valt waar het gaat om de innovatiekracht van FMCG fabrikanten.
De laatste jaren lag de aandacht op social media, promoties en de strijd met
de handel om schapruimte en marge.
Maar er was te weinig aandacht voor
het laden van de merken vanuit goede
productinnovatie. Natuurlijk de goede
niet ten spijt, maar al met al heb je als
je in de supermarkt loopt niet het gevoel dat er veel nieuws onder de zon is
bij een hoopaanbieders van A-merken.
Men lijkt vergeten dat de basis voor het
eigen succes excellente producten van
hun merken zijn.
Het probleem kan alleen worden opgelost als innovatie als belangrijke ‘driver’ van de strategie wordt erkend. De
klantwaarde van fabrikanten komt uit
een productleiderschap strategie en
vraagt serieuze investeringen in productvernieuwing. Natuurlijk moet dit
gerelateerd zijn aan een goed en gedegen merkenbeleid, maar het een kan
niet zonder het ander. De investeringen
moeten dus op peil worden gebracht,
de innovatieambitie uitgesproken, de
doelen duidelijk geformuleerd en het
proces op orde gebracht. Nu is de tijd
om door te pakken. Mijns inziens moet
dus op het lijstje “Top topics 2014”
(product)innovatie bovenaan worden
geplaatst. En dan niet in een zielig rijtje
en gemixt met assortiment en prijsstelling, maar zelfstandig!
Dit brengt me bij de FMCG sector en de
Innovation Management Master. De
sector zou kunnen profiteren van Technische Bedrijfskunde studenten die
meehelpen de innovatieprocessen in
de sector in het algemeen en binnen de
bedrijven in het bijzonder door te lichten en te verbeteren. Dat is het werk
van ingenieurs die met scherpe analyses en modellen in staat zijn zwakke
punten bloot te leggen en de effectiviteit en efficiëntie van deze processen te
vergroten. Er lijkt werk aan de winkel!

Ed Nijssen

Programma directeur Innovation
Management
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Kleine handjes, grote winkels
Op 19 november 2013 opende een
nieuwe Primark haar deuren in Eindhoven. Er waren dranghekken nodig om
het toestromende publiek in de hand
te houden. Het pand biedt uren vertier
voor maar liefst 1.800 mensen tegelijkertijd.

Er zijn nu zes Primark vestigingen in Nederland en dit aantal zal de komende
tijd ongetwijfeld toenemen. Tegenover
de nieuwe Primark, aan de overkant
van het 18 Septemberplein, staat een
Bijenkorf. Deze vestiging blijft, maar in
vijf andere steden in Nederland zal de

Bijenkorf binnen afzienbare tijd haar
panden legen en daarmee plaats maken voor, onder andere, nieuwe vestigingen van Primark. Bijenkorf sluit filialen, Primark breidt uit. Waarom?
Aan het marktaandeel dat Primark
in Nederland heeft veroverd, liggen
hoogstwaarschijnlijk economische redenen ten grondslag. Anders gezegd:
Nederland houdt van goedkoop. Kortingen, acties, ronde prijzen, spaarzegels, kopen, kopen, kopen. Er is geen
hogere wiskunde voor nodig om te bewijzen dat je meer geld overhoudt als
je je inkopen bij goedkopere winkels
doet. Aldi, Hema, Xenos, H&M, Primark
en ga zo maar door. Geweldig, toch?
Everything comes at a price, dus ook de
lage prijzen van deze ketens. In ruil voor
goedkopere producten lever je vaak in
op kwaliteit of service. De meeste mensen zijn zich hiervan bewust en nemen
het voor lief. Soms lever je voor een lage
prijs echter ook in op minder zichtbare
zaken, zoals arbeidsomstandigheden.
Een paar jaar geleden kwam H&M al
in opspraak wegens vermeend kinderarbeid. Uiteraard ontkent de winkelketen bij hoog en laag. De labels met
‘Made in Cambodia/Bangladesh/India’
wekken bij sommige mensen wellicht
een schuldgevoel op; als iets te mooi
lijkt om waar te zijn, is het meestal ook
zo. Anderen zullen hun schouders erbij
ophalen; wat je niet ziet, is er niet. En
als het er wel is, wie kan dan met zekerheid zeggen dat de kleding van de
Bijenkorf niet door kinderhandjes is
gemaakt?

Foto Bart van Eijden

Wat is waarheid? Dat is moeilijk te zeggen. De meeste mensen hebben te weinig wil of te weinig middelen om tot op
de bodem uit te zoeken of een winkelketen ethisch handelt. De media en de
commerciële sector gebruiken hun vermogen om het publiek te manipuleren.
En wij? Wij houden van goedkoop.
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Masterstudent Operations
Management & Logistics, TU/e
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Create your Career

In 2012, Gijs van Miert started working
part time at Applied Micro Electronics
“AME” B.V. as ﬁnancial oﬃcer alongside
his studies Operations Management &
Logistics (TU/e) and Finance (University of Tilburg). During his studies he was
active at Industria as board member of
the International Research Project 2012.
Below he introduces AME and his reasons why he chose to start and continue
working at AME.

Applied Micro Electronics “AME” B.V.
Applied Micro Electronics “AME” B.V.
is a fast growing organization, developing and manufacturing high quality
products with electronics. Our goal is
to create innovative products for our
customers that exceed market expectations. We do this by making use of stateof-the-art devel¬opment facilities and a
highly automated manu¬facturing environment. Our organization is driven
by technology and we strive for the best
solution combining the disciplines of
electrical, mechanical, software and industrial engineering.
AME was founded in 1996 on the campus of the TU/e and nowadays both
our buildings are situated at the industrial area “Esp” in Eindhoven. At the
moment, the organization consists of
approxi¬mately 140 motivated and professional employees and we are active
in a high diversity of markets and products (consumer, industrial, oﬀshore,
automo¬tive etc.).
My career at AME
In 2012, I started working part-time at
AME as ﬁnancial oﬃcer, in which I had
the opportunity to join the ﬁnancial audit team and to think about corporate

governance. Later I got involved in the
research, design and development department (RD&D) in which I performed an analysis into the processes of
development projects. Currently I am
graduating at AME on a project about
the possibilities of reducing risks (e.g.
depreciation) through the use of component commonality.

During my years at AME, I have seen
many diﬀerent aspects of AME which
has developed from an electronics developing and manufacturing company, to
a company that is developing and delivering complete products to our customers and taking full responsibility for
these products. As AME has been (and
still is) a fast growing company, it enables me to develop myself in the direction of my interests within this company.
Your opportunities
If you choose to work at AME, it means
joining a talented, ambitious and experienced team of experts, with a clear focus
on personal and profes-sional growth.
You will be able to determine yourself
what career path you will follow. At
AME, we are not only looking for new
colleagues who want to develop themselves as technical specialist, but also for
those who want to grow into process and
project management, leading our multidisciplinary process and project teams.
Getting to know AME better is easy, as
we are oﬀering internships, part-time
jobs, graduation projects and full-time
employments. To experience whether
AME ﬁts you, like it ﬁts me, you can
contact me directly at g.v.miert@ame.
nu or sent an email to recruitment@
ame.nu.
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