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De onmogelijke logistiek achter de SCOPE
Jaarlijks vier SCOPE’s, ieder kwartaal één. Voorafgaand aan het moment dat de SCOPE
bij u op de deurmat valt, zijn er een hoop processen die plaatsvinden. Er worden contacten gelegd met interessante personen om te interviewen, artikelen geschreven, gecontroleerd en verbeterd, fotografen zorgen voor mooie foto’s bij de artikelen en uiteindelijk wordt het geheel strak vormgegeven. Kortom een groot logistiek proces! Als
hoofdredacteur coördineer ik deze processen, maar het is de SCOPE-commissie die het
iedere keer weer klaar speelt om een mooi exemplaar uit het traject te laten rollen!
Het thema wordt geïntroduceerd door hoogleraar Tom van Woensel. Hij geeft zijn
visie op onmogelijke logistiek en haalt hier een aantal interessante voorbeelden uit
de praktijk aan. Naast deze voorbeelden is Marcel Elbertse, operationeel directeur bij
ID&T, geïnterviewd. Hij laat zien dat dance-evenementen en logistiek onlosmakelijk
verbonden zijn met elkaar. Heeft u wel eens stilgestaan bij de processen die in werking
worden gesteld als u 112 belt? Deze SCOPE geeft u een kijkje in de meldkamer. Tot
slot bevat het thema katern een interessante blik op de uitdagingen die optreden bij
transport over rails. Waar ik eerst dacht dat deze vorm van transport al decennia lang
vastgeroest is, blijkt dit zeker niet het geval te zijn.
Terwijl u aan het genieten bent van de interessante artikelen in deze editie van de
SCOPE, staat de SCOPE-trein alweer klaar om van start te gaan met de september uitgave. Klaar voor nieuwe uitdagingen die op ons pad komen!
Veel leesplezier!

Maarten Koek
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema Onmogelijke logistiek
Wat maakt logistiek nu af en toe zo onmogelijk? Is het wel onmogelijk
of gewoon erg lastig? Wat maakt logistiek soms zo complex dat het
onmogelijk lijkt? Tom van Woensel, hoogleraar vrachttransport en logistiek
aan de Technische Universiteit Eindhoven, geeft zijn blik op het thema:
‘onmogelijke logistiek’.
TEKST Lindy Heemskerk FOTOGRAFIE Sander Peters

Grijs gebied
“Logistiek is, in mijn ogen, nooit compleet onmogelijk. Het kan wel erg lastig
of complex zijn. Wat wordt veroorzaakt
door twee aspecten. Ten eerste is de wereld om ons heen erg complex; er zijn
zoveel dingen die gebeuren die allemaal
invloed op elkaar hebben en daarmee
voor een heleboel onzekerheden zorgen. Dat is het academische oogpunt.
Daarnaast is logistiek in de praktijk een
proces dat gewoonweg niet feilloos beheersbaar is, omdat je nu eenmaal met
mensen te maken hebt. Je kunt een
prachtig systeem maken en een mooie
computer, met prachtige programma’s,
op een kantoor neerzetten maar als
mensen niet met het systeem willen
werken gebeurt dat ook niet. Het is niet
zo zwart of wit, zoals vaak gesuggereerd.
Logistiek ligt vaak in het grijs gebied. Je
hebt niet alleen te maken met modellen
en algoritmes, maar je moet ook de

stakeholders meekrijgen en dat is moeilijk. Alleen als dat lukt, zul je slagen.”
Techniek de oplossing?
Bedrijven denken vaak dat alle oplossingen voor logistieke problemen in de
techniek liggen. “Techniek is eigenlijk
helemaal niet noodzakelijk.”, beweert
Van Woensel. “Bedrijven denken vaak
dat techniek dé oplossing is: als je maar
een computer neerzet met daarin veel
data en rekenkracht dan wordt alles opgelost. Dat is niet waar; kijk maar naar
de Dabbawallah’s in India. Tussen de
4.000 en de 5.000 bezorgers brengen
daar elke dag ongeveer 20.0000 lunch
pakketjes rond en maken maar één op
de zes miljoen keer een fout. Dat doen
ze allemaal zonder techniek, ze werken
daar alleen met kleurencodes aangezien
veel van de bezorgers analfabeet zijn. Allemaal heel primitief eigenlijk, maar zo

Wat doet van Woensel in zijn vrije tijd?
‘In mijn vrije tijd speel ik muziek; een
bass-tuba, dat is zo’n grote toeter. Dat
doe ik bij de harmonie in het dorp,
waar ik ook vicevoorzitter in het bestuur ben. Binnen deze functie regel
ik verschillende dingen, bijvoorbeeld
uitjes. Verder onderhoud ik de tuin en
ben ik ook bezig met het gezin. Eens
per jaar ga ik ook, met mijn gezin, lang
op vakantie: dit jaar ga ik naar Amerika
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en vorig jaar zijn we naar Canada geweest. Dat is een keer wat anders dan
China, waar ik een of twee keer per jaar
naartoe ga voor mijn werk. We krijgen
veel vakantie van de universiteit, maar
af en toe is het moeilijk om al die dagen
op te maken omdat er zoveel te doen is
op de universiteit, maar mij hoor je niet
klagen. Al die vakantie is heerlijk.’

kan het ook. Techniek is daar dus helemaal niet nodig maar het kan wel een
enabler zijn.”
Cargo-hitching
“Het Dabbawallah idee heb ik als inspiratie gebruikt voor een project genaamd
cargo-hitching. Ik heb gekeken naar of
het Dabbawallah idee niet toepasbaar is
in personenvervoer in Nederland. Bij de
Dabbawallah’s gaan de bezorgers namelijk allemaal met het openbaar vervoer.
In plaats van dat een bus en een vrachtwagen achter elkaar aan rijden zou het
mogelijk moeten zijn dat alles, personen
en pakketjes, in één keer vervoerd gaat
worden. Ik denk namelijk dat schaarse
resources efficiënter ingezet moeten
worden. Er heeft al een pilot gedraaid in
Amsterdam waarbij er tussen de personentrams een cargo-tram rondreed met
daarin pakketjes. Door een gebrek aan
subsidie is dat project helaas bij een pilot gebleven.”
Floraholland
Een ander voorbeeld, waarbij de logistiek onmogelijk lijkt, maar waarbij het
tóch geregeld wordt, is Floraholland. “Bij
Floraholland worden bloemen geteeld
aan de ene kant van de wereld en vervolgens verplaatst naar de andere kant van
de wereld. Daarna moeten de bloemen
zeker nog tien dagen vers kunnen blijven. Dat is moeilijk aangezien bloemen
nu eenmaal snel vergaan. Ik ben nu ook
nu bezig met een project genaamd Davinc3i. De c3 staat voor coördinatie, collaboratie en consolidatie. Bij dit project
zijn we met verschillende partijen bezig

“Dabbawallah’s: primitief
misschien, maar het werkt”
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European Supply Forum
‘Het European Supply Chain Forum is
een spin-off forum binnen de faculteit. Als bedrijven, die zich bij dit forum
hebben aangesloten, logistieke problemen ondervinden, denken wij met ze
mee. Ook organiseren we workshops
voor deze bedrijven. Eigenlijk zijn de
bedrijven op zoek naar twee dingen die
wij allebei kunnen verzorgen: kennis
en talent. Op de universiteit hebben
we state-of-the-art kennis van logistiek en bedrijven die zich bij dit forum

hebben aangesloten zijn geïnteresseerd in life-long learning. Daarnaast
zijn deze bedrijven op zoek naar talent.
De Technische Universiteit Eindhoven
is een vijver voor talent en met het European Supply Chain Forum matchen
we bedrijven met studenten. Ikzelf ben
board member van het European Supply Chain Forum en ik fungeer als een
soort accountmanager. Ik help mee de
programma’s op te zetten.’

om bloemen per boot te verplaatsen in
plaats van per vliegtuig. Dat is goedkoper maar duurt een stuk langer. Dit kan
alleen gerealiseerd worden door een
nieuwe techniek toe te passen, waarbij
de bloemen worden afgekoeld in containers. Vroeger was dit ongekend, je moet
bij bloemen toch op een bepaalde manier een houdbaarheidsdatum kunnen
garanderen.”

rondgebracht worden. Tegenwoordig
bestellen mensen namelijk steeds kleinere hoeveelheden per keer en drones
kunnen daarvoor een oplossing zijn. Ikzelf heb er weinig geloof in dat drones
ook echt de markt gaan veroveren. Wel
denk ik dat het concept crowd-logistics
echt gaat opkomen. Hierbij krijg je een
berichtje als je in de buurt bent van
een pakketje dat bezorgd moet worden
en dat pakketje lever je dan af volgens
een logistiek systeem. Dit wordt mogelijk doordat iedereen steeds meer verbonden is met elkaar. Privacy verdwijnt
meer en meer en mensen laten vaak via
social media weten waar ze zijn. Er is
tegenwoordig zoveel data beschikbaar
over mensen en die data kan gebruikt
worden bij dit concept. Crowd-logistics

Toekomst
In de toekomst wordt waarschijnlijk
nog veel meer mogelijk van alles wat
nu nog onmogelijk lijkt. “Misschien
vliegen binnen nu en tien jaar drones
rond om pakketjes rond te brengen.
Drones hebben geen wegen nodig en
kleine be stellingen kunnen zo efficiënt
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is wel veel minder te planbaar dan de
huidige logistieke oplossingen, het heeft
wel veel uitdagingen maar gaat in de
toekomst, denk ik, veel problemen, zoals overvolle wegen en files, oplossen.
Door de opkomst van e-commerce krijg
je namelijk een steeds fijnmazigere
distributie waarbij pakketjes verspreid
moeten worden. Bovendien verwachten
mensen ook steeds meer dat alles maar
bezorgd wordt. Crowd-logistics kan dan
aanzienlijk de wegen rustiger houden.”

“Crowd-logistics is in
opmars”
Keerzijde
“Bij toekomstige oplossingen ligt de focus wel veel op steden. De voorspelling
is dat 80% van de mensen in steden
gaan wonen en nog maar 20% op het
platteland. Daarbij komt dat de mensen
die op het platteland wonen steeds meer
verspreid gaan wonen. Boerderijen gaan
steeds verder uit elkaar liggen en die
mensen verwachten ook dat ze bestellingen binnen een dag ontvangen. Er moet
dus ook nagedacht worden over hoe de
verschillende transport systemen in elkaar gaan passen, maar dit moet zeker
lukken.”

Thema Onmogelijke logistiek
Bij spoedeisende situaties moet een politieeenheid binnen 15 minuten ter plekke zijn,
inclusief de 3 minuten die het gemiddeld duurt
om een melding te verwerken. Dat vereist een
strakke organisatie gecombineerd met moderne
technologie! Jan-Willem Kooijmans, operationeel
chef van de politiemeldkamer in Eindhoven, legt
uit hoe het er bij de meldkamer aan toe gaat.
TEKST Casper Miltenburg

Hoe krijgen ze het zo
snel voor elkaar?
Het is woensdagmiddag en een telefoontje komt binnen bij de meldkamer in
Eindhoven. “Overval in de supermarkt”
roept de beller in paniek. “Kom snel!”.
De meldkamercentralist vraagt allereerst waar de overval plaatsvindt. De locatie wordt ingevoerd in het systeem en
de centralist wijst de oproep direct toe
aan een politieauto. Het adres verschijnt
vervolgens op de mobiele dataterminal
van de politieauto en de agenten rijden
zo snel mogelijk naar de locatie, maar
nog zonder te weten wat er precies
aan de hand is. De centralist is ondertussen bezig om de melding verder te

verwerken: telkens voert deze de relevante informatie in in het systeem en
vervolgens verschijnt de informatie één
voor één op de mobiele dataterminal
in de politieauto. Onderweg komen de
agenten te weten dat de daders gewapend zijn en hoe ze eruit zien. Binnen
enkele minuten zijn de agenten gearriveerd.
GMS-systeem
Het systeem dat deze logistieke uitdaging elke keer weer mogelijk maakt,
heet het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS). Sinds een aantal jaren is

Jan-Willem
Kooijmans

Operationeel Chef politiemeldkamer
Eindhoven

Jan-Willem Kooijmans is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van
medewerkers en werkzaamheden bij
het politiegedeelte van de meldkamer
in Eindhoven. Kooijmans is sinds 1973
werkzaam bij de politie. Tot 1992 heeft
hij hoofzakelijk straatwerk gedaan.
Daarna is hij bevorderd tot inspecteur
en vervult hij ook de functie van Officier van Dienst (OvD). Sinds 4 jaar is
Kooijmans werkzaam binnen het domein van de meldkamer.

het GMS in de gezamenlijke meldkamer
van Eindhoven geïnstalleerd. Het wordt
voornamelijk gebruikt om meldingen
aan te nemen, te verwerken en uit te
geven. Het is een gezamenlijk systeem
waarop de politie, ambulancedienst en
brandweer van de regionale meldkamer
zijn aangesloten en waarmee gemakkelijk informatie tussen deze partijen
wordt uitgewisseld. Politie, ambulancedienst en brandweer kunnen de locatie
van elkaars eenheden zien op digitale
kaarten en meldingen van elkaar ontvangen. Zowel de mobiele dataterminals in de auto’s als het onafluisterbare
C2000 portofoonverkeer zijn gekoppeld

“De koppeling van het
systeem met de politie,
ambulancedienst
en brandweer is
essentieel”
aan dit systeem.
Zodra een melding bij de politie binnenkomt bepaalt de centralist welke incidentcode het incident heeft. Vervolgens
verschijnt op het scherm van de centralist een lijst met procedures en vragen
die gesteld en ingevuld moeten worden
bij dat type incident.
Stel dat de beller van de overval zegt dat
JUNI 2014 SCOPE
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er ook iemand gewond is geraakt, dan
kan de politiecentralist simpelweg het
vakje “ambulance nodig” in de lijst aanvinken. Zo verschijnt bij de ambulancecentralist automatisch een melding dat
er een ambulance moet worden ingezet. Als de beller vervolgens zou vragen
waar de ambulance blijft, kijkt de politiecentralist met behulp van GPS naar
de locatie van de wagen en geeft meteen
antwoord.
Voorheen moest de centralist van de politie eerst de centralist van de ambulance
raadplegen (en nogmaals als de ambulance niet meer nodig was). Nu ziet de
ambulance centralist dus de melding
meteen in zijn scherm verschijnen (of
verdwijnen). De koppeling van het systeem met de politie, ambulancedienst
en brandweer op de meldkamer is dus
essentieel voor het snel bereiken van de
locatie. Ook de betrouwbaarheid van de
informatie is cruciaal om het systeem
goed te laten werken want er is maar
één informatiestroom. De meldkamercentralist ziet dezelfde gegevens als de
agent.

“Van deze ramp heeft
de politie veel geleerd
en daarvan plukken
ze nu nog steeds de
vruchten”
Planning
De politie in Eindhoven heeft steeds
drie centralisten voor het alarmnummer in dienst. Bij grote evenementen
zoals Koningsdag of risicovolle voetbalwedstrijden van PSV komen er extra
centralisten bij die in een aparte commandocentrale de meldingen van het
desbetreffende evenement afhandelen.
De reguliere centralist schakelt de aan
het evenement gerelateerde meldingen
door naar de aparte ruimte en is zelf die
dag bezig met het afwerken van incidenten die niet gerelateerd zijn aan een dergelijk groot evenement.
Rampen
Het is een ander verhaal als er een groot
incident of een ramp plaatsvindt, zoals
een trein die ontspoort. Op de meldkamer
wordt dan onmiddellijk een calamiteiten
coördinator
(CACO)
actief
die
verantwoordelijk is voor de opschaling,
de coördinatie van de gegevens en
het overzicht van het incident. De
CACO zit letterlijk in het midden
SCOPE JUNI 2014
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van de meldkamer en zorgt voor de
coördinatie van de drie hulpdiensten
bij de ramp. Er moet snel worden
gehandeld in het eerste uur van een
groot incident, daarom wordt het ook
wel het ‘Gouden uur’ genoemd.
Toen er in 1996 een vliegtuig op vliegbasis Eindhoven neerstortte (Herculesramp) bleek een aantal zaken niet goed
geregeld te zijn binnen de rampenorganisatie. Van deze ramp hebben de hulpdiensten veel geleerd en daarvan plukken ze nu nog steeds de vruchten. Zo is
bijvoorbeeld de functie van calamiteiten

coördinator verplicht geworden bij grote
ongevallen en rampen.
De centralist
Centralisten zijn over het algemeen
mensen die straatwerk hebben gedaan.
Een aantal centralisten werkt ook
achtereenvolgens een maand op de
meldkamer en een maand op straat
zodat ze ook lokaal bekend zijn en
bijvoorbeeld weten dat ‘Stratum’ de
gebruikelijke afkorting is voor het
uitgaansgebied
Stratumseind.
Als
centralist is het heel handig dat je
ervaring hebt met het werk op straat

Regionale meldkamer Eindhoven
De regionale meldkamer in Eindhoven
beslaat het gebied Zuidoost-Brabant
met ongeveer 600.000 inwoners. Een
112-oproep van een beller uit deze regio met de vaste lijn komt rechtstreeks
binnen in de meldkamer in Eindhoven.
Bel je echter met een mobiel nummer,
dan word je eerst verbonden met de
centrale meldkamer in Driebergen en
vervolgens doorgeschakeld naar Eind-

hoven. Bij elke regionale meldkamer in
Nederland zitten de politie, ambulancedienst en brandweer bij elkaar in één
ruimte. Ook bestaat in elke meldkamer
een aparte telefooncentrale voor het
nummer 0900-8844, hét landelijke
servicenummer van de politie. Met dit
nummer kun je de politie bellen voor
alle niet-spoedeisende vragen of problemen.

politie nog niet volop actief is op deze
media. Het is moeilijk om hierop te reageren aangezien het slechts beperkt
mogelijk is om vragen te stellen. Echter,
ontwikkelingen om Facebook en Twitter
geschikt te maken voor het ontvangen
van meldingen zijn in volle gang.
Verder maakt de politie veel gebruik van
de mobiele applicatie Burgernet. Je kan
deze applicatie zo instellen dat je alleen
meldingen van dringende zaken krijgt
in jouw regio. Burgernetdeelnemers
ontvangen dan een sms- of spraakbericht met het verzoek uit te kijken naar
een persoon of voertuig. Als je informatie hebt, kan je rechtstreeks bellen met
de meldkamer. Op dit moment wordt
10% van de Burgernet acties opgelost
dankzij tips van gebruikers.
De afgelopen tien jaar is er ook een
hoop veranderd binnen de meldkamer.
Tegenwoordig zijn in elke regionale
meldkamer de politie, ambulancedienst
en brandweer ondergebracht onder één
dak, terwijl ze vroeger apart zaten. Samen met de komst van het GMS en de
mobiele dataterminals in de auto is de
communicatie enorm efficiënt geworden.

aangezien je dan begrip kan opbrengen
voor de situatie waar een agent zich
op straat in kan bevinden. Iemand die
nooit lastige situaties op straat heeft
meegemaakt zal meer moeite hebben
om hier op de juiste manier mee om
te gaan aan de telefoon. Dialecten en
accenten zijn een groot probleem, vooral
als iemand in paniek is, daarom heeft de
meldkamer ook het liefste mensen uit
de regio in dienst.

“Samen met de komst
van het GMS en de
mobiele dataterminals
in de auto is de
communicatie enorm
efficiënt geworden”

Toekomst
De uitdaging voor de toekomst is om
alle meldkamers te standaardiseren,
zodat elke meldkamer dezelfde systemen, apparatuur en procedures gaat gebruiken. Op dit moment zijn er vooral
verschillen per meldkamer in de procedures voor afhandeling van meldingen.
Ook zijn bijvoorbeeld alleen in Amsterdam en Eindhoven de voertuigen uitgerust met een mobiele dataterminal. Het
uiteindelijke doel is dat een centralist
uit Eindhoven meteen in Utrecht aan de
slag zou kunnen. Het enige wat dan zou
missen is de plaatselijke bekendheid.

Locatie
Bij vaste telefonie, en afhankelijk van
de provider ook bij mobiele telefonie,
is de locatie van de beller bekend. Misbruikers van het alarmnummer worden dan ook opgespoord en gestraft!
Waarom wordt er dan alsnog naar het
adres gevraagd van een beller, terwijl
ze de locatie meestal al weten? Om
de locatie te bevestigen. Tegen de tijd
dat jij 112 belt als je net een persoon
over de snelweg hebt zien lopen ben je
zeker een kilometer verder op de snelweg. Een ander voorbeeld waarbij je op
enige afstand bent, is wanneer je een
huis in de verte in brand ziet staan.

4,9
miljoen 112-oproepen landelijk per jaar

75%

oneigenlijk gebruik
of misbruik

Een groot deel hiervan komt voor rekening van ‘broekzakbellers’.

Met de tijd mee
Het meldingspatroon is de afgelopen jaren flink veranderd. Het publiek is veeleisender geworden en is sneller geneigd
om te bellen. Vooral de opkomst van
mobiele telefoons werkt dit in de hand.
Daarnaast beginnen mensen ook steeds
vaker meldingen te plaatsen op media
zoals Facebook en Twitter, hoewel de
JUNI 2014 SCOPE
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Thema Onmogelijke logitiek

Think global, act local
Naast het produceren van bekende dance events als Sensation en
Mysteryland is het Nederlandse evenementenbedrijf ID&T gerenommeerd
om zijn logistieke organisatie. Marcel Elbertse, operationeel directeur bij
ID&T, vertelt over de logistieke complexiteiten en het travel light-principe
waarmee het bedrijf in 2010 de Nederlandse Logistiek Prijs won.
TEKST Gillis van de Zande
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Wie denkt dat het organiseren van
dance-evenementen en het managen
van logistieke processen geen relatie
met elkaar hebben, slaat de plank volledig mis. Van het transporteren en opzetten van een compleet podiumontwerp
tot aan het beheren van een stroom van
tienduizenden feestgangers tijdens een
event, verheft logistiek zich tot topsport

binnen de evenementenwereld. Het begrip onmogelijke logistiek lijkt dan ook
wel op zijn plaats bij ID&T dat meer
dan 50 grote dance-evenementen over
de hele wereld organiseert met slecht
145 medewerkers. Alles moet op tijd ter
plaatse zijn voor dat ene moment. Er is
maar één servicegraad en die moet honderd procent zijn. “In tegenstelling tot

andere bedrijven kan ID&T zijn producten niet te laat leveren. ‘The show must
go on’ is de fameuze uitspraak die altijd
opgaat”, benadrukt Marcel.
Travel light
In 2007 zette ID&T de stap naar de internationale markt met het evenement
Sensation. Door budgetaire restricties

01
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“Eigenlijk is elke
bezoeker een VIP”
vanuit het buitenland was ID&T echter
genoodzaakt om op zoek te gaan naar
een creatieve aanpak, om zo over de Nederlandse grens ook te kunnen slagen.
De oplossing werd gevonden in het logistieke principe: ‘travel light’. Het travel light-principe houdt in dat kennis in
plaats van goederen wordt vervoerd om
een evenement op te bouwen. Marcel:
“Wij nemen alleen het noodzakelijk aan
goederen mee en al het andere regelen
we vanuit onze organisatiekennis lokaal.
Think global, act local. Evenementen
van Andre Rieu of Madonna brengen
wel honderd containers mee, terwijl een
ID&T-event als Sensation slechts drie tot
vier containers verscheept naar de locatie.”
De complete lichtuitrusting en geluidsinstallatie gaat niet mee zoals bij een
gebruikelijke tour van een popconcert.
Deze onmisbare componenten regelt

Marcel Elbertse
Operationeel directeur ID&T

Leeftijd: 44 jaar
Studieachtergrond: Havo
Favoriete DJ: Sebastian Ingrosso
Beste ID&T event ooit: Sensation Innerspace 2011 in de Amsterdam Arena
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het bedrijf ter plekke met hulp van lokale partners. Daarnaast weet ID&T de
te verschepen containers aanzienlijk te
reduceren, doordat het zelf ontworpen
podium veelal uit gigantische opblaasbare decorstukken (inflatables) bestaat.
“Op deze wijze nemen we grote danceevenementen in kleine pakketjes mee
de wereld over. Bovendien is de techniek
van inflatables ondertussen zo ver, dat
in het niet meer van echt te onderscheiden is. Voorbeelden hiervan zijn decors
van de Olympische Spelen in Sochi en
Londen die grotendeels uit inflatables
waren opgebouwd,” vertelt Marcel.

“Vervoer van kennis
in plaats van
goederen”
Jureren bij Mysteryland
Naast het travel light-principe heeft
ook het centraal stellen van de klantbeleving bijgedragen voor de jury om de
Nederlandse Logistiek Prijs in 2010 uit
te reiken aan ID&T. Met eigen ogen keken de juryleden mee bij de logistieke
voorbereiding van Sensation in de Amsterdam ArenA en waren ze getuigen
van de klantbeleving bij Mysteryland in
gemeente Haarlemmermeer. “Nergens
lange rijen, vriendelijke bediening en
bezoekers kunnen gemakkelijk het terrein op en af. Eigenlijk is elke bezoeker
een VIP,” waren de lovende woorden
van de jury. “Het bedrijf heeft een grote logistieke professionaliseringsslag
doorgemaakt, waardoor ID&T bijna een
industriële aanpak hanteert in de voorbereiding en tijdens de uitvoering. Een
ID&T succesformule,” vult Marcel aan.
Vanaf het moment dat een klant een
online ticket bestelt, begeleidt en adviseert ID&T de klant over het traject
van huis tot aan de main stage van het
evenement. Marcel: “We willen onze
evenementen tot in de puntjes regelen
en lange wachtrijen voorkomen. Het

slagen van een feest is niet enkel af te
leiden uit het bezoekersaantal. Het doel
is om mensen een dagje uit te geven
zonder zorgen.”

“Er is één servicegraad
die altijd 100% moet
zijn”
Samenwerking
Hoewel ID&T zijn inflatables en knowhow meeneemt naar dance-evenementen over de wereld, kan het bedrijf niet
zonder diverse samenwerkingen. In de
voorbereidende fase van een evenement
vindt een complex proces plaats waarbij
ID&T met veel partijen om tafel moet.
Marcel: “De betrokken partijen zijn in
te delen in drie ringen. De eerste ring
omvat ons eigen team waarin benodigde
evenementenkennis aanwezig is. De
tweede ring bestaat uit vaste strategische partners die een grote verantwoordelijkheid dragen en zich toespitsen op
het managen van de locale processen
rondom de marketing en productie. In
de derde ring bevinden zich de bulkleveranciers van materiaal en mensen
die op combinatie van prijs en kwaliteit

02

ID&T
ID&T is een evenementenbedrijf dat in
1992 is opgericht in Nederland. Inmiddels is ID&T één van de grootste spelers
in het organiseren van dancefeesten
wereldwijd. De meest bekende namen
uit het evenementenportfolio zijn:
Sensation, Mysteryland, Tomorrowland, Thunderdome, Energy, Defqon,
Qlimax en Steve Aoki. ID&T profileert
zichzelf als pionerend electronic music
experience bedrijf. “Muziek zit diep in
onze ziel. Het inspireert ons om evenementen te creëren waarin mensen bij
elkaar komen en genieten. Zowel nu als
voor de generaties van morgen,” aldus
ID&T.

worden geselecteerd, zoals de grote
licht- en geluidsbedrijven. Deze bulkpartijen verschillen sterk per evenement
en locatie. In het gehele concept zit de
grootste uitdaging in de communicatie
met de locals. Wij vinden het dan ook
noodzakelijk dat ons team ter plaatse is

01 Sensation
02 Into the wild

bij het evenement. Je kunt niet alles van
achter het bureau produceren en logistiek organiseren.”
Toekomst
Sinds vorig jaar oktober is ID&T onderdeel van het Amerikaanse bedrijf SFX
Entertainment. “SFX is een partij die
momenteel over de hele wereld evenmentenorganisaties van electronische
muziek aan het opkopen is. Aan ID&T
is gevraagd of wij SFX kunnen ondersteunen bij de logistieke inrichting en
het neerzetten van bedrijven die worden
opgenomen. Daarnaast bljiven we vanuit ID&T het travel light-principe doorontwikkelen. Waar er vijf jaar geleden
nog 70 mensen en vijf containers de
wereld over gingen, zijn dat momenteel
35 mensen en drie containers voor een
doorsnee ID&T dance-evenement. Desondanks zit het travel light-principe nog
zeker niet aan zijn limiet,” concludeert
Marcel.
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Thema Onmogelijke logitiek
Het spoor wordt vaak als erg complex en traag gezien. Daardoor is de link
met het thema van deze SCOPE al snel gemaakt : onmogelijke logistiek.
Bij ERS Railways is er gekeken of van onmogelijke, mogelijke logistiek kan
worden gemaakt.
TEKST EN FOTOGRAFIE Marcel van Eupen

Innovatie in de spoorwegbranche
ERS Railways
Directeur Frank Schuhholz vertelt: “In
1994 hebben de vier bedrijven P&O,
Nedlloyd, Sealand en NS Cargo samen
het bedrijf European Rail Shuttle (ERS)
opgericht. Deze vier bedrijven wilden
samenwerken om zo optimaal te profiteren van de privatisering van de spoorwegen. ERS is dan ook een van de eerste kinderen van deze privatisering. Al
vrij snel stapte NS Cargo uit het project
en werd deze plek overgenomen door
Maersk Line. ERS begon met het aanbieden van containershuttles tussen
Rotterdam en verschillende bestemmingen in Duitsland en Italië.” Tijdens
de eerste jaren van ERS was het bedrijf
alleen een aanbieder van intermodale
oplossingen. Het bedrijf bood haar klanten een verbinding aan tussen diverse
plekken, maar was voor het rijden van
deze treinen nog steeds afhankelijk van
de staatsspoorwegen.

“Door diversificatie
zijn we nu sterker dan
voor de crisis”
Eindelijk eigen treinen
Frank Schuhholz: “We kwamen erachter dat het laten rijden van onze treinen

door staatsmaatschappijen als NS Cargo
en DB Cargo niet goed werkte. Daarom
werd in 2002 de naam ERS veranderd
in ERS Railways waarna onze containershuttles met eigen locomotieven begonnen te rijden. Met deze verandering
werden we een spoorwegonderneming
en haalden we de licenties om in Nederland, België en Duitsland zelf treinen te
mogen laten rijden. Hiermee waren we
als bedrijf niet meer volledig afhankelijk
van andere partijen, wat onze service
en ontwikkelmogelijkheden ten goede
kwam.” Om verder te groeien werd ERS
Railways in 2002 ook grootaandeelhouder in het Duitse bedrijf BoxXpress,
wat op dat moment in oprichting was.
“BoxXpress is een Duits bedrijf dat tractie levert voor haar aandeelhouders.
Deze aandeelhouders zijn ERS Railways
(47%), Eurogate Intermodal (38%) en
TX Logistik (15%). In 2002 had BoxXpress een volume van 40.000 TEU en
in 2013 is dit gegroeid naar 650.000
TEU, waarvan 47% voor ERS Railways.”
Na 2002 volgden een aantal jaren
met behoorlijke groei. “Op het hoogtepunt van de pre-crisis ontwikkeling
in 2006/2007 had ERS Railways 17
locomotieven voor lange afstand die
op diesel reden. Dit bleef een tijdje gelijk totdat we in 2009 begonnen met
het verminderen van het gebruik van

diesellocomotieven door ze te vervangen voor elektrische locomotieven.
Sinds december 2012 hebben we al een
tijdje geen enkele langeafstanddiesellocomotief meer in dienst. Dit hebben we
gedaan omdat we ons profiel veranderd
hebben: we rijden nu 100% met elektrische locomotieven. We denken dat we
hiermee een verschil kunnen maken in
het railvervoer aan te tonen dat railvervoer wél milieuvriendelijk kan zijn.”
De spoorsector heeft mede door de crisis een roerige tijd achter de rug. Schuhholz: “Er zijn behoorlijke schommelingen geweest in de volumes. Mede door
de crisis heeft Maersk haar volumes
aanbesteed. Helaas verloren we deze
aanbestedingen waardoor ERS Railways
op dit moment in Nederland geen containers meer voor Maersk vervoerd. We
hebben toen gekeken hoe we nieuwe
klanten, handelsroutes en manieren van
transport konden creëren door innovatief te zijn. Dus vanwege het gevaar veel
volume te verliezen pakten we de uitdaging op om naar nieuwe mogelijkheden
te zoeken. In 2011 hebben we hierin een
(voor ERS Railways) belangrijke mijlpaal bereikt door trailers (opleggers) via
de trein te kunnen vervoeren, waar we
eerst alleen normale containers vervoerden.” Dit was zeker niet gemakkelijk

Tractie leveren is het zorgen dat een containershuttle kan rijden door te zorgen voor personeel, een locomotief, papierwerk enz.
TEU is een afkorting voor Twenty feed Equivalent Unit en is de maat van een kleine 20 voet (6,10 meter) lange container. Containervolumes
worden weergegeven in deze standaard 20 voet maat.
1
2
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Frank Schuhholz
Frank Schuhholz heeft European
Business gestudeerd in twee landen, 2
jaar in Duitsland en 2 jaar in Frankrijk.
“Daarna ben ik in 1998 begonnen
bij Hellmann Worldwide Logistics
in Hamburg. Hier heb ik een paar
maanden gewerkt als assistent voor
het management tot ik in januari
1999 naar Warschau ging. Daar ben
ik gaan werken bij een joint venture
van Hellmann waar ik gewerkt heb tot
2003. In augustus 2003 ben ik bij DB
Cargo aan de slag gegaan als hoofd
logistiek. Ik heb daar tot 2009 gewerkt
om railvervoer meer innovatief te
maken. In 2009 ben ik uiteindelijk
over gegaan naar de Maersk Group
en ben ik zo in 2010 bij ERS Railways
terechtgekomen waar ik directeur
werd.” In zijn vrije tijd gaat Frank
Schuhholz graag skiën, zeilen of leuke
dingen doen met zijn gezin en familie.

“We lopen bij ERS
graag voorop met
innovatie”

voor ERS Railways omdat het een heel
nieuw segment is wat voorheen onbekend was. Schuhholz legt uit: “Toch
denk ik dat we nu sterker zijn dan
voorheen omdat we nu meer divers
zijn en daardoor meer stabiele stromen
kunnen bewerkstelligen. Tot slot is ERS
Railways in augustus 2013 overgenomen van Maersk Line door de Freightliner Group, maar kunnen we als eigen
merk wel blijven bestaan.”
Onmogelijke logistiek?
“Veel mensen en bedrijven denken dat
het vervoer per spoor onmogelijke logistiek zou zijn. Wij zien het echter liever
als een uitdaging. De belangrijkste vraag
die gesteld moet worden is: wat kan vervoer per spoor betekenen voor de klant?
Daarnaast is het erg belangrijk om je
af te vragen of je je treinen kunt vullen. Het is de grootste uitdaging in het
spoorvervoer om een klant te overtuigen om van transport over de weg naar
spoorvervoer over te stappen. Hierbij

moet je hem zien te overtuigen van het
feit dat railtransport een betrouwbaar alternatief vormt voor wegtransport. Hierbij is het ook voor de klanten belangrijk
om na te denken hoe hun supply chains
er in de toekomst uitzien. Zullen ze zoals nu veelal just-in-time zijn of wordt in
de toekomst niet gekozen voor snelheid
maar voor betrouwbaarheid?”

“We rijden nu met
één locomotief van
Rotterdam naar
Melzo”
Nieuwe markt, nieuwe kansen
Het vervoer van vrachtwagentrailers bij
ERS Railways was in Nederland voor het
eerst merkbaar bij de nieuwe shuttle tussen Rotterdam en Poznan (Polen). “De
shuttle tussen Rotterdam en Poznan

was de eerste trein van ons in Nederland
waar we trailers mee vervoerden. De eerste proef met de shuttle op Poznan had
alleen plek voor containers en daar bleek
niet genoeg vraag naar te zijn op dat
moment. We bewezen wel een betrouwbare verbinding te kunnen opzetten
maar de volumes bleven te laag. We zijn
toen blijven praten met klanten in Polen
om ze te overtuigen van de betrouwbare
verbinding. Ook hebben we de goederenwagens die vrachtwagentrailers mee
kunnen nemen toegevoegd. Dit bleek
een goede verbetering want bij de tweede poging waren de volumes er wel en
daardoor is het nu een zeer succesvolle
verbinding. We rijden deze verbinding
nu twee jaar waarin we bewezen hebben
een zeer betrouwbaar en stabiel alternatief te kunnen zijn voor wegtransport.
Dit blijft zeker niet onopgemerkt door
de transportmarkt, zeker op het gebied
van transporteurs met trailers. Onlangs
hebben we voor postbedrijf DHL de
eerste trailers vervoerd. Nederlandse
JUNI 2014 SCOPE
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“Wij innoveren liever zelf dan
dat we wachten tot veranderingen
worden verplicht door regelgeving”
transporteurs keken eerst de kat uit de
boom maar beginnen nu ook onze trein
te ontdekken. Op dit moment vervoeren
we 250 trailers per week op deze verbinding.”
ERS Railways werkt op deze verbinding
samen met een Poolse partner. “Door samenwerking met het Poolse PKP Cargo
en het gebruik van moderne elektrische
multisysteem locomotieven kunnen we
met één locomotief van Rotterdam naar
Polen rijden. Dit resulteert in een gemiddelde snelheid van 50 kilometer per
uur over een traject van 1000 kilometer
wat voor spoorvervoer erg snel is.”
Innoveren in een bestaande
verbinding
ERS Railways rijdt al sinds haar oprichting in 1994 naar diverse bestemmingen in Italië. Op dit moment rijden ze
nog alleen op Melzo (bij Milaan). “Op de
route van Rotterdam naar Genua worden door diverse landen op de route grote investeringen gedaan om het vervoer
per spoor te verbeteren. Dit is de zogenaamde Rijn Alpen Corridor. Ook de EU
heeft hiervoor grote subsidies verleend
aan diverse projecten. Twee van de projecten in Nederland die te maken hebben met deze corridor is de Betuweroute
en het invoeren van een nieuw beveiligingssysteem.

Op dit moment zijn deze projecten zo
ver gevorderd dat wij het tijd vonden om
te kijken of we met één locomotief van
Rotterdam naar Melzo konden rijden.
Na maanden onderhandelen bleek dat
BLS Cargo ons hierbij kon helpen en
dus zijn we in december 2013 gewisseld
van SBB Cargo International naar BLS
Cargo. BLS Cargo heeft hiervoor specifieke locomotieven gehuurd die toegelaten worden in Nederland, Duitsland,
Zwitserland en Italië. Dit klinkt makkelijker dan het is, omdat elk land in
Europa eigen regels heeft voor het toelaten van een locomotief. Deze locomotieven hebben bijvoorbeeld verschillende
brandblussers aan boord. Ook heeft
bijna elk land een ander elektrisch systeem en beveiligingssysteem. In december 2013 reden we voor het eerst nonstop van Rotterdam naar Melzo, wat op
dit moment uniek is in de intermodale
markt. Dit leidt tot snellere transittijden,
verlaging van risico’s en tijdwinst bij het
wisselen van locomotieven.”
Toekomstvisie
De spoorwegsector is een lastige sector.
“De prijzen staan continu onder druk,
maar deze druk leidt juist tot innovaties
zoals we nu bijvoorbeeld zien op onze
verbinding met Melzo. Wij proberen
dan ook niet te concurreren door bestaande verbindingen over te nemen

Samenwerkingen ERS Railways
ERS Railways werkt op dit moment voor
haar beide belangrijke verbindingen
intensief samen met collega’s. Voor
de verbinding Rotterdam – Melzo
is dit met BLS Cargo en voor de
verbinding Rotterdam – Poznan is
dit met PKP Cargo. BLS Cargo is het
goederenonderdeel van BLS. BLS
(Bern Lötschberg Simplon) is een
Zwitserse
spoorwegmaatschappij
die actief is in zowel het personen als
goederenvervoer en zelfs een aantal
eigen spoorlijnen in Zwitersland
SCOPE JUNI 2014

18

heeft. PKP Cargo is de goederentak
van het Poolse bedrijf PKP. PKP staat
voor Polskie Koleje Panstwowe (Poolse
Staatsspoorwegen) en is de grootste
spoorwegmaatschappij in Polen die
zowel actief is in het personen als
goederen verkeer. Zowel BLS Cargo als
PKP Cargo beschikken over moderne
multisysteem elektrische locomotieven
die in meerdere landen kunnen en
mogen rijden. Beiden hebben zowel
eigen als lease locomotieven.

van collega’s maar door nieuwe mogelijkheden te zoeken. Bij ERS Railways
staan we open voor innovatie en willen
we graag voorop lopen: zo waren we in
Nederland de eerste private spoorwegmaatschappij die moderne elektrische
multisysteem locomotieven gebruikte.
Wij innoveren liever zelf dan dat we
wachten tot veranderingen worden verplicht door regelgeving.” Dat dit gewaardeerd wordt, blijkt uit de prijzen die ERS
Railways heeft gewonnen in 2013. “ERS
Railways is Freight Operator of the Year
2013 geworden en ontving daarnaast

01

de prijs Ambassador of Innovation in
Transport. In de toekomst zullen we
proberen verder uit te breiden. We willen dit vooral doen in de gebieden en
routes waar we nu al actief zijn. Voorlopig is het nog niet interessant voor ons
om bijvoorbeeld richting Frankrijk uit
te breiden omdat de privatisering daar
nog niet zo ver is als in andere landen
in Europa. Richting Italië verwachten
wij de komende tijd een kleine groei,
dus misschien dat het vervoer van trailers naar Melzo nog een toevoeging zou
kunnen zijn. Daarvoor zal echter eerst

01 Sinds 2009 heeft ERS Railways haar
diesel locomotieven ingeruild voor
elektrische locomotieven. Jarenlang werd
dit dan ook een vertrouwd beeld op de
route Rotterdam - Basel. We zien op 30
september 2011 de elektrische locomotief
189 208 een containertrein van Rotterdam
naar Melzo rijden. De trein is hier onderweg
langs de Rijn ter hoogte van Lorch. In Basel
zou er van locomotief gewisseld worden
met SBB Cargo International.

de terminal in Melzo moeten worden
aangepast. Vooral in onze verbinding
met Polen zien wij nog mogelijkheden
om te groeien door deze te intensiveren
en mogelijk nieuwe bestemmingen toe
te voegen. Daarbij zullen we altijd kijken
naar manieren om te innoveren en onze
bestaande producten te optimaliseren.
Het allerbelangrijkste in de spoorwegbranche is om te luisteren naar je klant.
Uiteindelijk bepalen zij of een verbinding succesvol is of niet.”
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Elevator pitch
FOTOGRAFIE Sander Peters
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“

Syneratio – Your
preferred supplier of
knowledge
Hoe kun je als onderzoeker weten of er
momenteel ergens ter wereld iemand nagenoeg dezelfde onderzoeksvraag probeert
te beantwoorden? Onderzoek doen, zowel
als student, universitair onderzoeker of als
onderzoeker bij een bedrijf, vergt veel tijd.
Waarom zou je niet gaan samenwerken, als
je toch hetzelfde onderzoekt?! Hiermee kun
je je (internationale) netwerk vergroten, en
je bent beiden eerder klaar met je onderzoek, in plaats van relatief langzaam alleen
te werk te gaan!
Synergie behalen door Rationaliteit: Dit zijn
twee kernwoorden die tekenend zijn voor
de organisatie die wij zijn gestart: Syneratio.
Naast de mogelijkheid om grenzeloze
samenwerkingen aan te gaan met
onderzoekers, heb je ook de mogelijkheid
om samen te werken met (onderzoekers
bij) bedrijven. Een bedrijf kan je huidige
onderzoek volgen, waarbij je eventueel ook
verder gaande afspraken kunt maken met
het desbetreffende bedrijf! Denk hierbij aan
financiering voor onderzoek, of simpelweg
het uitbreiden van je netwerk met de juiste
personen die een link hebben met jouw
onderzoeksrichting.
Vooral voor studenten is Syneratio als platform enorm interessant! Relevante literatuur hoeft bijvoorbeeld niet meer in

verschillende wetenschappelijke bibliotheken gezocht te worden, om vervolgens nog
niet het juiste artikel te vinden. Syneratio
biedt namelijk vanuit een open access bibliotheek gepubliceerde artikelen, theses
en dissertaties aan. Wanneer je de juiste
literatuur gevonden hebt, kun je een survey aanmaken die snel wordt ingevuld door
respondenten op Syneratio. Hierna kun je
een interessant bedrijf zoeken in onze database, waar je je master thesis project kunt
uitvoeren, of zelfs een traineeship kunt beginnen wanneer je bent afgestudeerd!
Zelfs als je even geen onderzoek doet maar
wel groepsopdrachten of tentamens moet
maken, biedt Syneratio handige tools aan.
Deel de studielast met medestudenten
door samen ‘die ene samenvatting’ te maken van de leerstof! Daarnaast kun je deze
gemaakte samenvatting op een constructieve manier delen met al je medestudenten in ons course content sharing systeem!
Zo hoef je eindelijk niet meer bij iedereen
rond te vragen of er nog samenvattingen of
collegeaantekeningen zijn van die ene dag
dat je er niet was!
Kijk snel op www.syneratio.com, maak gratis een account aan en ervaar hoe wij jouw
studielast kunnen verlagen en je studie
kunnen versnellen!!

Wie?

Elevator pitch

Fabian Aardoom (IM) en Jorin Aardoom
(OML)
Oprichters van Syneratio B.V.
Contact fabian.aardoom@syneratio.com;
jorin.aardoom@syneratio.com
Website www.syneratio.com

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

”
JUNI 2014 SCOPE

21

Carrière
Als student had hij altijd al een bijzondere passie voor techniek in het
algemeen en Silicon Valley in het bijzonder. Inmiddels werkt hij als
consultant bij Accenture en adviseert hij de top hightech bedrijven
in ’s werelds meest innovatieve regio. Frank te Pas heeft zijn ideale
werkomgeving dus gevonden en geeft ons een kijkje in zijn drukke agenda.
TEKST Jaap Arts

“Work hard, play hard”
As an Accenture Strategy
Consultant for High-Tech
Companies in Silicon Valley
Frank te Pas, oud-student Innovation
Management, studeerde in 2009 af
bij NetSuite in de San Francisco Bay
Area. “Ik heb veel passie voor alles wat
met technologie en innovatie te maken
heeft. Silicon Valley is natuurlijk dé plek
in de wereld waar dit samenkomt,” vertelt Frank. In 2010 is hij begonnen als
Business Analyst op de afdeling Strategy
Consulting van Accenture in Amsterdam. Hij groeide door naar een functie
als consultant, eerst in Amsterdam en
inmiddels in de San Francisco Bay Area.
Tijdens zijn werkzaamheden staat hij
elke dag weer voor nieuwe uitdagingen,
maar over het algemeen vertoont het
verloop van projecten overeenkomsten
die eveneens typerend zijn voor een gemiddelde werkweek bij Accenture.
Project Introductie & Vormgeving
(maandag)
De week start voor Frank meestal met
een projectteam-vergadering op de
maandagochtend. Niet ellenlang vergaderen, gewoon een snelle update van
de stand van zaken. “We beginnen met
een weekendupdate, daarna gaan we
over tot de orde van de dag en lopen we
onze actielijsten door,” vertelt Frank.
Projectteams binnen de tak van Strategy
Consulting bij Accenture bestaan in de
meeste gevallen uit 3 tot 5 man, met
een gevarieerde samenstelling. “Denk
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hierbij aan 1 of 2 analist(en) en 1 of 2
consultant(s) met een manager aan het
hoofd. Deze manager rapporteert vaak
aan een partner die de algemene klantrelatie onderhoudt. Dit geldt voor projecten die ongeveer 2 tot 3 maanden duren. Bij grotere projecten zijn natuurlijk
veel meer mensen betrokken, vaak ook
uit andere afdelingen binnen Accenture. Het feit dat we experts hebben in
veel verschillende disciplines is absoluut
een sterkte van Accenture. We kunnen
daarom altijd de juiste mensen beschikbaar stellen voor de verschillende rollen
die vervuld moeten worden. Net als aan
het begin van de week, zijn er tijdens het
opstarten van een nieuw project veel vergaderingen. “Je moet jezelf aan de klant
bewijzen, het vertrouwen van de klant
winnen. Dit zorgt in het begin voor een
piek in de werkintensiteit.”
Onderzoek & Aanbeveling (dinsdag
t/m donderdag)
Op dit moment werkt Frank aan een
project voor een dataopslagbedrijf in het
zuiden van de regio, terwijl hij zelf in
het noorden van San Francisco woont.
“Omdat we doordeweeks altijd bij de
klant op locatie zijn, betekent dit dat
ik vaak ’s ochtends al om 06:00 uur in
de auto zit. Elke rit word je er weer aan
herinnerd dat je in Silicon Valley werkt.
Ik rij elke dag langs de kantoren van

bijvoorbeeld Oracle, Yahoo, en Microsoft
en ik word ingehaald door een flink aantal Tesla-auto’s. Ook als ik bijvoorbeeld
naar een restaurant ga, zie ik altijd wel
wat mensen die aan tafel zitten met een
Google Glass. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden van de innovatie en technologische ontwikkeling die deze regio
iedere dag uitstraalt.”
Tijdens deze fase van een project, vergelijkbaar met het midden van een typische werkweek, zijn de teamleden van
het project druk bezig met het verzamelen en analyseren van data. “Vergelijk
het met een grote puzzel die je samen op
moet lossen. In het begin ontbreken alle
stukjes, wat betekent dat je die zelf moet
gaan zoeken. Interviews bij de klant op
kantoor, kwantitatieve dataverzameling
en workshopsessies helpen je dan om
aan de juiste informatie te komen.” Bij
deze kerntaak van een consultant komen de technische vaardigheden die hij
tijdens zijn studie heeft ontwikkeld continu naar voren. “Als consultant moet je
analytisch heel sterk zijn. Enorme hoeveelheden data structureren en analyseren en de juiste informatie eruit zien te
halen. Het sociale aspect van een rol als
consultant is echter ook ontzettend belangrijk. Het is natuurlijk goed als je een
mooie oplossing hebt bedacht, maar uiteindelijk zal je je baas en natuurlijk de

klant daarvan moeten kunnen overtuigen. Als consultant dien je in mijn ogen
echt een allrounder te zijn.” Aan het
eind van ieder project dient er namelijk
een aanbeveling aan de klant gepresenteerd te worden. Tijdens de dagen vlak
voor het definitieve advies is het voor de
teamleden vaak hard werken. “Normaliter eindigt mijn werkdag tussen 18:00
en 19:00 uur, maar vlak voor dergelijke
deadlines zitten we soms wel tot 22:00
uur op kantoor,” aldus Frank. Als we
dit piekmoment zien als de donderdag,
volgt er gelukkig ook weer een afbouw
periode na ieder project, vergelijkbaar
met de werkdag op vrijdag.
Afronding & Ontspanning (vrijdag)
Op vrijdag, wat binnen Accenture beter
bekend staat als ’casual Friday’, komen
alle werknemers elkaar weer tegen op
het eigen kantoor. Nu niet in volledig
pak, maar juist casual gekleed. “Doordeweeks zit iedereen intern bij een klant
en zijn alle teams volop bezig met hun
eigen project. Op vrijdag zien we elkaar
allemaal op ons eigen kantoor en is er
tijd om elkaar bij te praten. Tijdens deze
casual Friday is de sfeer lekker ontspannen, is er tijd om te netwerken en is
er bijvoorbeeld tijd om met je mentor
te praten. Binnen Accenture krijgt iedereen namelijk een persoonlijke begeleider, vaak een senior manager of

Frank te Pas

Consultant Accenture Strategy Consulting

Geboortedatum: 6 September 1984
Woonplaats: San Francisco, California
2003 – 2006

Bachelor Technische Bedrijfskunde (TU/e)

2006 – 2009

Master Innovation Management (TU/e)

2007 – 2007

Buitenland Semester Hong Kong University of Science &
Technology

2009 – 2010

Master thesis over Technology Entrepreneurship bij NetSuite
in Silicon Valley

2010 – 2012

Business Analyst Accenture Strategy Consulting (Amsterdam)

2012-2013

Consultant Accenture Strategy Consulting (Amsterdam)

2013- nu

Consultant Accenture Strategy Consulting (San Francisco Bay Area)
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Ladder Strategy Consulting bij Accenture
Business Analyst

Consultant

Analyse
Taakgericht

partner, die je helpt met het vormgeven
van jouw carrière en het voor jou opneemt zodra promoties besproken worden.” Na een drukke week werken, is er
op vrijdagavond tijd voor een borrel en is
een bezoek aan de binnenstad tot in de
kleine uurtjes ook niet ongebruikelijk.
Indien er wederom een groot project is
afgerond is er ook tijd voor een gezellig
diner. “Je werkt met z’n allen lang en intensief naar de uiteindelijke aanbeveling
toe. Als het project dan succesvol wordt
afgerond en de klant tevreden is, moet
dat natuurlijk ook gevierd worden. Grote kans echter dat we de volgende maandag alweer een kick-offvergadering hebben bij een nieuwe klant, dan begint
voor ons de cyclus dus direct opnieuw.”
Strategy Execution
In tegenstelling tot projecten bij pure
strategy
advieskantoren,
stoppen

Accenture
Accenture is een internationaal adviesbureau met drie verschillende divisies:
Management Consulting, Technology
Services en Outsourcing. Accenture
heeft wereldwijd zo’n 289.000 werknemers en adviseert klanten in meer dan
120 landen. Het bedrijf is ontstaan uit
de consultancy-afdeling van Arthur Anderson en opereert sinds 2001 onder
de naam Accenture (van ’accent on the
future’). In 2013 bedroeg de jaaromzet
ongeveer 29 miljard dollar. Accenture
opereert in veel verschillende industrieën waaronder Banking, Health,
Retail, Electronics & High Tech en Chemicals.
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Manager

Richtinggevend
Initiatiefnemend

projecten binnen Accenture lang niet altijd op het moment dat de aanbeveling
is gepresenteerd. “Vaak zie je dat pure
Strategy Consultancy bureaus hele creatieve oplossingen aanbevelen, die vervolgens echter niet volledig of niet op de
juiste manier worden geïmplementeerd
door het bedrijf. Bij Accenture streeft
men ernaar de klant ook te ondersteunen bij de uitvoering van de aanbeveling. Hoewel Frank zelf bewust heeft
gekozen voor de tak van Strategy Consulting binnen Accenture, die zich richt
op technologische bedrijven, zijn er nog
veel meer opties om als starter aan de
slag te gaan bij dit grote advieskantoor.
“Binnen welke afdeling je ook zit, overal
heerst de Accenture werkcultuur en
werksfeer van ‘work hard, play hard’. Je
krijgt veel persoonlijke begeleiding en je
wordt ook bewust gestimuleerd om allerlei trainingen en lezingen te volgen.
Men vindt het ook belangrijk dat je betrokken bent, en blijft, bij verschillende
carrière ondersteunende clubjes binnen
Accenture.” Dit alles draagt bij aan je
eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling, waar Frank tot slot nogmaals
de waarde van wil benadrukken. “Waar
je later na een baan als consultant ook
zou gaan werken, de skill-sets die je hier
binnen Accenture ontwikkelt zijn bijzonder waardevol en belangrijk voor je
verdere carrière.”

Senior manager

Relatiegericht
Salesgericht

Partner

Faculteit
Het Bachelor College: een radicale verandering in de structuur van de
TU/e bachelorstudies. Alle studenten op de TU/e ondervinden gevolgen
van deze verandering, al studeren sommigen nog volgens het majorminor systeem van voorheen. Wat velen niet weten is waarom het Bachelor
College geïmplementeerd is. En de hamvraag is natuurlijk: voldoet het aan
de verwachtingen? Vandaar een analyse van de meningen van studenten en
Lex Lemmens, de Dean van het Bachelor College.
TEKST Benjamin Rensen FOTOGRAFIE Sander Peters

Het Bachelor College
onder
de
loep
Een meta-analyse
Wat is het?
Het ‘oude’ major-minor systeem, dat tot
2012 in Eindhoven gehanteerd werd,
is in verhouding tot het Bachelor College redelijk simpel ingedeeld. Zoals
de naam al zegt, bestond de studie uit
een vooraf gekozen major, die werd aangevuld met een later gekozen minor.
Deze minor vervulde 30 studiepunten
(ECTS) van de door de Europese Unie
verplichte 180 ECTS voor een bachelor
opleiding. Het aantal studiepunten per
vak verschilde sterk en om gelijke werkdruk over het jaar heen te waarborgen,
verschilde daardoor ook het aantal vakken per kwartiel.
In het Bachelor College is dat allemaal
anders geregeld. De minors zijn inmiddels vervangen door keuzepakketten
en een USE-leerlijn. Deze leerlijn heeft
als doel de student te leren hoe een
discipline in de context van gebruiker,
maatschappij en onderneming wordt
toegepast. Verder bevat elke major een
vijftal basisvakken die universiteit breed
gegeven worden. Deze basisvakken omvatten de onderwerpen die aan de basis
liggen van een carrière als ingenieur.
Daarnaast worden nu drie vakken per
kwartiel gegeven die allen 5 punten opleveren. Ten slotte zijn er professionele
vaardigheden, zoals presenteren en samenwerken, die de studenten tijdens de
vakken aangeleerd krijgen.

feit is dat deze stijging voornamelijk lag
in Delft en niet in Eindhoven of Twente.
Aangezien de afgelopen paar jaar dit
aantal wederom een grote stijging doormaakte, ondernam de TU/e actie. “De
instroom in Eindhoven bleef constant,
waardoor er marktaandeel verloren
werd”, vertelt Lex Lemmens, Dean van
het Bachelor College. Door het verliezen
van dit marktaandeel zou de TU/e jaarlijks een miljoen euro minder te besteden krijgen en zou de druk op de werknemers toenemen. Dit zou resulteren in
een lagere kwaliteit van onderwijs.

werd 7 procent op de begroting gekort,
tenzij ze aan de gestelde eisen voldeden.
“Een belangrijke eis ging over rendement. Het rendement van technische
universiteiten in Nederland lag rond
de 25 à 30 procent, waar dit bij andere
universiteiten 70 procent was.” Doordat
de andere universiteiten in Nederland
dit percentage konden halen, werd dit
ook als norm gesteld voor de technische
universiteiten. Dit rendement wordt
berekend door te kijken naar het aantal
tweedejaars studenten dat binnen 4 jaar
de studie afrondde.

Een tweede reden voor de invoer van
het Bachelor College was het feit dat
de overheid aan alle universiteiten en
hogescholen een aantal eisen stelde om
zo de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Elke universiteit of hogeschool

Werkt het?
De door de overheid gestelde rendementseis is nog niet te meten, aangezien
het Bachelor College nog geen vier jaar
toegepast wordt. “Afgelopen jaar hebben
de eerstejaars studenten wel gemiddeld

Studieopbouw TU/e Bachelor College
Major
Keuzeruimte
USE: User, Society and Enterprise
Basisvakken

Maar waarom?
In het begin van de jaren 90 was er
sprake van een stijging in het aantal bètastudenten in Nederland. Jammerlijk
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83 procent van de vakken gehaald. Dit
rendement zal later in hun studie afnemen, maar het toont dat we goed op weg
zijn.” Dit resultaat is volgens Lemmens
vooral te danken aan de verschoolsing
van het lesgeven. Doordat alle vakken
meerdere tussentoetsen bevatten, worden de leerlingen meer gedwongen om
gedurende het hele kwartiel te studeren. Lemmens: “Dit neemt wellicht de
academische houding van de student
deels weg, maar doordat het rendement
omhoog gaat, zullen de studenten er
uiteindelijk vooral profijt van hebben.”
Ondanks dat de eerste positieve effecten
van het Bachelor College waarneembaar

zijn, zijn er nog een aantal problemen
die opgelost moeten worden. Een kinderziekte die lastig te bestrijden is, is
het indelen van de verschillende basisvakken. “Ingenieurs hebben allemaal
iets gemeenschappelijk, maar het blijft
erg lastig om dat voor 1700 studenten te
omvatten in vijf vakken.” Verder zijn er
enkel luxeproblemen met het Bachelor
College gemoeid. Door de stijging van
het aantal nieuwe studenten kampt de
universiteit met een tekort aan zalen
om alle studenten op te vangen tijdens
colleges en tentamens. Ook wordt de
begroting van de TU/e pas weer vergroot op het moment dat het rendement

meetbaar is. Tot die tijd moet de universiteit roeien met de bekende beschikbare
riemen, wat de druk op de werknemers
kortstondig zal verhogen: een probleem
wat juist verholpen moest worden.

uitzonderlijk veel aan het handje gehouden worden (we zitten toch op een
universiteit of niet?). Hiermee ging ik
naar de docent en uiteindelijk kwam
eruit dat haar het intensief begeleiden
verplicht werd, maar dat zij het er zelf
eigenlijk helemaal niet mee eens was.

basis niveau gelegd door de student,
doordat iedere student van iedere opleiding een bepaald natuurkunde- en
wiskunde vak dient te volgen. Daarbij
wordt er door de jaren heen meer nadruk gelegd op de academische skills,
welke je professionaliteit ten goede
komen.

Wat vinden de studenten?
Zonder de meningen van verschillende
belanghebbenden te vergaren, is een
meta-analyse niet compleet. In onderstaande kaders staan ingezonden stukken van Jasper Lanters en Cathelijn
Rekers, Bachelor College studenten van
lichting 2012, en Tom Selten, derdejaars
student van het major-minor systeem.

Jasper Lanters

Tweedejaarsstudent Technische Bedrijfskunde

Het begon allemaal 2 jaar geleden,
mijn eerste jaar Technische Bedrijfskunde werd gestart met een infocollege over het Bachelor College. De
manier van lesgeven vond ik niet opmerkelijk, aangezien ik zelf het vorige
systeem niet meegemaakt had. Wat ik
wel lastig vind, is het feit dat informatie erg laat verstrekt wordt.
Het Bachelor College wil dat de student meer begeleiding krijgt, waardoor er meer druk komt op de docent.
Dit resulteert in sommige gevallen in

Daarnaast levert het Bachelor College ook veel voordelen op: zo kan je
al vroeg zelf een richting bepalen door
keuzevakken te kiezen die met een bepaald onderwerp te maken hebben.
Verder wordt er in het eerste jaar een

Maar zo ver ik weet, loopt het prima en
is het een goede stap van de TU/e om
te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen.

Cathelijn Rekers

Tweedejaarsstudente Technische Bedrijfskunde

Sinds september 2012 volg ik de studie Technische Bedrijfskunde aan de
TU/e. Het eerste jaar van mijn studie
was ook meteen het eerste jaar van
het Bachelor College. Hoewel ik niets
te klagen heb over mijn studievoortgang, moet ik zeggen mij toch regelmatig te storen aan het Bachelor College. Waarschijnlijk ligt dit aan het feit
dat wij de “proefkonijnen” zijn, maar ik
vind een aantal zaken nogal rommelig
geregeld en onduidelijk voor de student: we weten vaak niet precies hoe
een vak in elkaar steekt bijvoorbeeld.
Ik heb zelf nog geen vakken opnieuw
hoeven volgen, maar ik heb van enkele
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medestudenten gehoord dat de opzet
van het vak aanzienlijk beter was toen
zij voor de tweede keer het vak volgden.
Aan de andere kant is het Bachelor College voor mij ook wel een “zegen”, aangezien je nu vaak gedwongen wordt
tussendoor al eens naar de stof van het
vak te kijken. Dit heeft mij bij een aantal vakken toch wel van de ondergang
gered denk ik zo, aangezien ik vaak de
neiging heb om dingen uit te stellen
tot het laatste moment. Ook vind ik
het feit dat ik nu meer mijn eigen richting kan bepalen wel fijn. Het Bachelor

College maakt van je opleiding meer
maatwerk en dat is in mijn ogen zeker
een voordeel.
Al met al denk ik dat het Bachelor College een goede invoering is, maar het
is vervelend om de pilot groep te zijn.
Dingen worden in mijn jaar vaak slecht
gecommuniceerd en bijvoorbeeld dat
één van de vakken nu de activiteiten
van twee kwartielen in één kwartiel
probeert te proppen, geeft aan dat het
ook voor de docenten nog nieuw is en
moeilijk in te schatten wat studenten
kunnen doen in één kwartiel.

Tom Selten

Derdejaarsstudent Technische Bedrijfskunde

feesten, geen haalbare of helemaal
geen planning en de altijd lastige, maar
soms ook nuttige tentamenstress. Op
zich heeft iedere student daarmee te
maken, ongeacht wat voor soort onderwijs hij of zij dan ook krijgt. Toch
heb ik ook gemerkt dat studenten wel
degelijk in een ander systeem werken.
Vooral de ‘strakkere’ begeleiding vanuit
de universiteit viel me op: controleren
van het huiswerk, belangrijke tussentoetsen et cetera. Dit zorgt ervoor dat
ook de minder intrinsiek gemotiveerde
student toch aan de bak gaat. Het nadeel is wel dat de universiteit wellicht
iets teveel op een hogeschool gaat

lijken. In mijn ogen is het principe van
het studeren aan een universiteit dat
een student zelf op onderzoek uit gaat
en daarbij niet constant aan een handje gehouden hoeft te worden. Ook bij
het niveau van het Bachelor College zet
ik mijn vraagtekens. Natuurlijk wordt
er veel gevraagd van de studenten,
maar mij bekwam het idee dat het eerste jaar van Technische Bedrijfskunde
wel iets gemakkelijker en minder technisch is geworden. Zeker weten doe ik
het niet, de tijd zal het uitwijzen.

Conclusie
Uit de meningen van de verschillende
studenten komen de punten die Lemmens noemde ook naar voren. De verschoolsing van de manier van lesgeven
wordt als iets positiefs gezien, ondanks
dat het wellicht de academische werkhouding van de student zal beïnvloeden.

Ook valt het op dat de Bachelor College
studenten concluderen dat de invoering van het Bachelor College een juiste
keuze is geweest voor de TU/e, ondanks
hun gebrek aan een referentiekader.
Lemmens en Tom Selten kunnen beter
de vergelijking maken tussen de twee
systemen en zien op die manier ook

andere positieve veranderingen. Al met
al is het Bachelor College een positieve,
maar radicale verandering geweest op
de TU/e, die in de komende jaren geperfectioneerd zal worden. Over twee
jaar zal er vanuit Den Haag uitsluitsel
komen of deze toereikend is.

Foto Sander Peters

Het Bachelor College heb ik meegemaakt als mentor van de eerste lichting studenten die aan het Bachelor
College is begonnen. Zelf zit ik in de
laatste lichting van het oude major-minor systeem. Met name de positie als
mentor was natuurlijk speciaal. Ik weet
nog dat we begonnen met een vracht
aan informatie over het Bachelor College en hoe onze pupillen gingen studeren. Eigenlijk wisten wij als mentoren
ook niet precies wat er komen zou. ‘Gelukkig’ werd als snel duidelijk dat onze
pupillen tegen precies dezelfde dingen
aanliepen als wij deden in het oude
systeem. Te weinig studeren en teveel
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Faculteit
Terwijl conventionele, economische faculteiten in Nederland de resultaten
van de Economentop 40 weelderig vieren, bemachtigt onze faculteit dit jaar
een plaats op de lijst voor een geweldige prestatie. Prof.dr. Eva Demerouti,
organisatiepsycholoog en hoogleraar Organizational Behavior & Human
Decision Processes, staat als beste en enige vrouw op een 17e plek tussen
vooraanstaande Nederlandse economen, chapeau! Wat is haar formule voor
succesvol presteren? We nemen een kijkje in haar wereld, waarbij ze vertelt
over haar persoonlijk leven, haar deelname binnen de onderzoeksgroep en
de interactie met studenten.
TEKST Rachid de Graaff FOTOGRAFIE Willemijn Steens

Synergía
Privé en werk in balans
In haar geboorteplaats Chalkida, Griekenland was Eva Demerouti vastberaden over haar studiekeuze. Haar passie
lag bij sport en onderwijs, waardoor zij
besloot om een studie te volgen voor
sportdocent. Tot haar teleurstelling kon
zij niet deelnemen aan de verplichte
sportmedische keuring, omdat ze haar
meniscus had gebroken. Hierdoor
kwam haar tweede keuze in beeld, namelijk een opleiding in psychologie.
Achteraf blijkt dat helemaal geen verkeerde keuze. Na magna cum laude te
promoveren aan de Oldenburg Universiteit in Duitsland, verwierf zij een positie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “Na mijn promotietijd was het
een logische stap om naar Nederland
te verhuizen, omdat mijn echtgenoot
daar woont.” Het is opmerkelijk dat
haar echtgenoot eveneens een gerenommeerde onderzoeker is binnen hetzelfde
vakgebied. Prof. Dr. A. Bakker is namelijk organisatiepsycholoog en hoogleraar
Work and Organizational Psychology
aan de Erasmus Universiteit. “Naast het
feit dat Arnold mijn echtgenoot is, is hij
een uitstekende partner om mee samen
te werken. Een samenwerking berust

1

op wederzijds vertrouwen, want je bent
immers afhankelijk van ieders bijdrage.
We zijn beiden ontzettend productief
wat betreft publicaties. Doordat we op
dezelfde manier denken, is geen uitgebreide uitleg nodig over vakgerelateerde
fenomenen binnen een bepaald onderzoek. Uitvoeren van adequaat onderzoek met succesvol gevolg is dan in een
consistente manier meer dan normaal.
Uiteraard zijn er uitdagingen op persoonlijk gebied. Duidelijke afspraken
moeten gemaakt worden om werk en
privé te scheiden. Verder is communicatie naar elkaar toe belangrijk om misverstanden te voorkomen. Het neemt
overigens niet weg dat ik ook graag met
andere onderzoekers samenwerk.”
JD-R Model
Demerouti heeft toonaangevend onderzoek verricht op het gebied van negatieve aspecten in werkprestaties en
de onderliggende oorzaken van een
burnout. Daaruit is het Job DemandsResources model voortgekomen, waarin
onderscheid gemaakt wordt tussen twee
vormen van werkkenmerken, namelijk
werkeisen en energiebronnen. In eerste
instantie was dit model specifiek gericht

God van de handel/economie uit de Griekse mythologie.
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op werknemers enkel in de dienstverlening. Later is aangetoond dat het model
ook toegepast kan worden op werknemers uit andere beroepsgroepen en dit
heeft veel onderzoek geïnitieerd. Tegenwoordig verdiept Demerouti zich in de
positieve aspecten van werkprestaties,
zoals motivatie. “Na een korte periode
werkzaam geweest te zijn aan de Erasmus Universiteit besloot ik een postdoc
positie aan te nemen aan de Radboud
Universiteit. Anderhalf jaar later kreeg
ik de mogelijkheid om een functie als
universitair docent te vervullen aan de
Universiteit Utrecht. Tijdens mijn werkzaamheden in Utrecht werd ik gescout
door een collega van de onderzoeksgroep Human Performance Management. Het leek me destijds een unieke
uitdaging deel te nemen aan een multidisciplinaire onderzoeksgroep. Het
was namelijk de eerste keer om bij een
faculteit te werken waarbij psychologie
niet de core business is. In het begin
was het vooral wennen om te beseffen
dat het vakgebied niet vanzelfsprekend
binnen de interesse valt van studenten.
Mijn rol binnen de onderzoeksgroep
heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik
ben gaan groeien in de verbreding van

Evangelia
Demerouti
Werknemer TU/e sinds: 2009
Hobby’s: Hardlopen en het handhaven
van haar roots: dagelijks leest ze Griekse boeken, de Griekse krant, luistert ze
naar de Griekse radio, spreekt ze graag
Grieks met haar kinderen en bezoekt ze
regelmatig haar familie in Griekenland.

de discipline (door de positieve kant van
werkprestaties te onderzoeken) en daar
ben ik erg blij mee.”
HPM Groep
De Human Performance Management
onderzoeksgroep richt zich op de centrale rol van de menselijke factor in
het operationele en innovatief proces.
Daarbij speelt onderzoek naar het bevorderen van prestatie een doorslaggevende rol. Onderzoek en ontwikkeling
van theorieën en modellen die de psychologische aspecten van organisaties
en individuen binnen de context van
operations management and innovations management benadrukken, is de
leidraad van de onderzoeksgroep. “Het
bevalt me ontzettend goed binnen de organisatie. Verder is de sociale sfeer zeer

aangenaam en leuk. Ik merk overigens
dat de kracht van de groep voornamelijk
ligt in het multidisciplinaire karakter.
We zijn allemaal bezig met diverse onderwerpen, maar we groeien uiteindelijk naar elkaar toe, omdat de groep zich
richt op de verbeteringen van prestaties
van mensen.”
Inspiratie
Het samenwerken met studenten geeft
haar ontzettend veel voldoening in haar
dagelijks werk. Als reden hiervoor geeft
ze aan dat het haar ambitie is om de studenten te ondersteunen in het ontwikkelen van hun creativiteit. “De studenten
zijn rijk aan kennis en creativiteit en ik
zie ze als een inspiratiebron. Tegelijkertijd probeer ik hen te stimuleren in het
creatief proces, door ze de gelegenheid

te geven om een bijdrage te leveren aan
het ontwikkelen van een innovatief idee
dat binnen de onderzoeksgroep past.
Uiteindelijk is het doel om een interessant onderzoek te ontwikkelen door
onze kennis toe te wijden aan het idee.
Kortom, door studenten de gelegenheid
te geven om hun interesse verder te ontplooien, vergroot dat de kans tot een betere prestatie voor zowel de student, als
de HPM groep. Een proces waarbij het
samengaan van delen meer oplevert dan
de som der delen.”
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Faculteit
Begin dit jaar heeft Jaap Arts de VLM Scriptieprijs 2014 gewonnen naar aanleiding van zijn
bachelor eindproject bij Office Depot International in Venlo. Hoe is dit proces, van BEP tot het
winnen van de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek, nu eigenlijk verlopen?
TEKST Maartje de Jong FOTOGRAFIE Sander Peters

Toen Jaap Arts, 21 jaar, vorig jaar net zoals vele andere bachelor-studenten aan
zijn Bachelor Eind Project (BEP) moest
beginnen, wist hij al snel welke kant
hij op wilde. Logistiek en kwantitatieve
analyses vindt hij boeiend en de keuze
voor de capaciteitsgroep OPAC was dan
ook snel gemaakt. “Logistiek houdt ons
iedere dag bezig en zorgt altijd weer
voor nieuwe uitdagingen,” aldus Jaap.
Scriptie
In overleg met scriptiebegeleider en universitair docent aan de TU/e, Karel van
Donselaar, werd een voorraadbeheersingsproject gekozen. Dit project bij Office Depot International bouwde voort
op een eerder afgeronde masterscriptie.
Office Depot International is gevestigd

in Venlo en is een van ’s werelds grootste leveranciers van kantoorartikelen.
Hier heeft Jaap zich bezig gehouden
met het ontwikkelen van een nieuwe
integrale voorraadbeheersingsstrategie
voor een alternatieve inrichting van de
supply chain. Het doel hiervan was het
reduceren van de kosten voor de regio
DACHBNL (Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland en de Benelux). Niet alleen
werd er gebruik gemaakt van het toepassen van bestaande theorieën, ook zijn
in samenwerking met de TU/e nieuwe
formules en theorieën ontwikkeld. “De
combinatie tussen een wetenschappelijke achtergrond en de praktische setting
binnen een multinational als Office Depot is voor mij persoonlijk enorm interessant en waardevol geweest,” aldus Jaap.

VLM Scriptieprijs
Vereniging Logistiek Management
(VLM) is de vakorganisatie voor logistiek specialisten en managers. Het
biedt een netwerk voor het delen en
opdoen van kennis en ervaring, om
zo de professionele ontwikkeling te
bevorderen. Maandelijks worden bijeenkomsten, seminars en excursies
georganiseerd ter verdieping van de
logistieke kennis. Ook wordt ieder jaar
de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek
uitgereikt voor de beste scriptie die in
brede zin gerelateerd is aan logistiek.
Er is zowel een bachelor- als een masterprijs te winnen. Deze bachelorprijs,
genaamd de Van Duuren Bachelor
Scriptieprijs Logistiek, is een initiatief
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van VLM en wordt ondersteund door
Jong Logistiek Nederland. Het doel van
het uitschrijven van deze wedstrijd is
om studenten te stimuleren creatieve
en innovatieve oplossingen te vinden
voor praktische problemen. Daarnaast
wordt ook geprobeerd om de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen.
Per onderwijsinstelling mag één scriptie worden ingezonden. Een jury beoordeelt dezen, waarna de drie besten
worden uitgekozen. Criteria voor de
bachelor scriptie zijn onder andere de
toegevoegde waarde voor het bedrijf
of de organisatie, en het vermogen
praktische problemen op te lossen.

Foto VLM

Succesvolle balans

De Finale
Voor de Van Duuren Bachelor Scriptieprijs Logistiek mag iedere onderwijsinstelling in Nederland, Universiteit
of Hoge School, één scriptie inzenden.
Jaap was dan ook blij verrast toen hij te
horen kreeg dat zijn werk hiervoor was
geselecteerd. Lang bleef het vervolgens
stil, totdat hij in december een telefoontje kreeg dat hij tot de drie finalisten behoorde. Vanaf dat moment was
er tijd om voorbereidingen te treffen
voor de finaledag op 11 februari 2014.
Deze finaledag vond plaats bij de Technische Unie in Alphen aan den Rijn.
Allereerst mochten de drie finalisten
ieder vijf minuten pitchen om de kern
van het door hen uitgevoerde onderzoek duidelijk te maken aan een breed
publiek. Vervolgens moest de scriptie
verdedigd worden tegenover een deskundige jury. De vragen waren dan ook
inhoudelijk zeer specifiek. Gelukkig
wist Jaap de vragen goed en duidelijk te
beantwoorden. De verdedigingsronde
werd gevolgd door een rondleiding bij
de Technische Unie zelf. Aan het einde
van de middag volgde de prijsuitreiking. Hoewel Jaap zonder al te hoge

Jaap Arts
Jaap Arts, 21 jaar, startte in 2010 met
de bachelor Technische Bedrijfskunde
en is inmiddels bezig met de master
Operations Management & Logistics.
Hij woont in Eindhoven op kamers,
maar één keer per week op en neer
naar huis voor een voetbaltraining is
voor hem geen moeite. Zo blijkt voor
hem studeren in Eindhoven prima te
combineren met voetballen bij het
eerste elftal van Stormvogels’28 in
Siebengewald. Niet alleen op het veld,
maar ook bij de sponsor- en activiteiten commissie van de club speelt hij
een actieve rol. Daarnaast schrijft Jaap
ook zelf voor de SCOPE en is hij onder
andere instructeur geweest voor een
tweetal vakken uit het Bachelor College. Hij werkt ook nog één dag per week
op de afdeling Supply Chain Planning
& Voorraadbeheer op het hoofdkantoor van Office Depot International in
Venlo. Het is een kwestie van een beetje passen en meten, maar het is voor
hem nooit een probleem geweest om
de studie en alle andere activiteiten te
combineren.

verwachtingen aan het proces begon,
was hij erg blij winnaar van de scriptieprijs te zijn. “Ik heb sowieso met veel
plezier aan het project gewerkt, en om
daar dan ook nog erkenning en een beloning voor te krijgen door middel van
deze prijs, dat is natuurlijk extra leuk!”
Hier hield de dag echter nog niet op
voor Jaap. Direct na de uitreiking ging
hij terug naar Venlo, om vervolgens samen met onder andere Michel Ophelders, zijn eerdere BEP begeleider vanuit
Office Depot, naar Parijs te vertrekken
voor een belangrijke vergadering. Zijn
eerste echte business trip was een feit.
Felicitaties vanuit het bedrijfsleven
maakten voor hem al snel duidelijk dat
er vele onderlinge contacten zijn binnen
de logistieke wereld. “Het blijft uiteindelijk dus toch een relatief klein wereldje,”
aldus Jaap. Binnenkort mag Jaap nogmaals naar Parijs. De datum is nog niet
geprikt, maar als winnaar krijgt hij een
vierdaagse reis naar de Franse hoofdstad cadeau, inclusief een bezoek aan
het distributiecentrum van Van Duuren.
Toekomst
Hoewel het BEP een relatief kleinschalig

project is, werd Jaap erg betrokken bij
de gang van zaken binnen Office Depot
International. Nadat de scriptie was afgerond, werd hij gevraagd om bij Office
Depot te blijven werken. Sinds juli vorig
jaar is hij dan ook nog steeds één dag
per week bij het bedrijf te vinden, op de
afdeling Supply Chain Planning & Voorraadbeheer. “Het is leuk om nu te zien
dat delen van mijn oplossing daadwerkelijk gebruikt worden. Ik ben blij de kans
te hebben gekregen om mee te mogen
denken over de manieren waarop het
bedrijf haar prestaties vooral op het gebied van voorraadbeheersing en supply
chain management in heel Europa kan
verbeteren. Zelf omschrijf ik het als een
soort van speeltuin, waarin heel veel zaken zeer herkenbaar zijn en ik de kennis
die we tijdens onze masterstudie aangeboden krijgen ook echt kan gebruiken.”
Jaap is naar eigen zeggen niet het soort
persoon dat zijn hele carrièrepad al
heeft uitgestippeld. Wel is het korte termijnplan om in februari 2015 te starten
met afstuderen. Onder begeleiding van
professor Ton de Kok zal hij dit gaan
doen bij VDL Enabling Technologies
Group. Hoewel Office Depot hiervoor

misschien voor de hand lijkt te liggen, dacht Jaap daar anders over.
“Ik kies bewust voor een ander bedrijf. Bij Office Depot leer ik ontzettend veel, maar ik zou graag ook in
een andere keuken willen kijken. Office Depot is een retailer, en bij VDL
ETG krijg ik de kans om in een hightech productieomgeving te werken.”
Het is nog onduidelijk wat Jaap precies
na zijn afstuderen wil gaan doen. Wat
voor hem echter wel duidelijk is, is dat
hij graag in de logistieke hoek wil blijven en graag wil werken bij een ‘mooi’
bedrijf. Ook de combinatie tussen werken en leren zou hij graag behouden.
“Het is misschien een beetje cliché,
maar ik kan echt iedereen aanraden om
naast je studie praktijkervaring op te
doen. Tijdens het afstuderen is dit voor
iedereen natuurlijk mogelijk. Je bent
dan echter uiteindelijk toch vooral met
je eigen scriptie bezig, in tegenstelling
tot de echte strategische en operationele
praktijkervaring die je tijdens ‘gewone’
werkzaamheden opdoet. Het is bijzonder leuk, maar bovenal zorgt het voor
een sterke professionele ontwikkeling.”
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Internationaal
Duitse vakantiegangers die worden aangevallen in Griekenland, onrust in
Oekraïne en Turkije: de internationale relaties in Europa staan duidelijk onder
druk. Daar waar de politieke wereld spreekt van een crisis, is er gelukkig altijd
nog ESTIEM. ESTIEM verbindt al bijna 25 jaar studenten over heel Europa,
hierin speelt Interactie een belangrijke rol.
TEKST Stephanie Riffo Rodriguez

ESTIEM, het netwerk
dat verbindt
Sinds de beëindiging van de Koude Oorlog met de val van de Berlijnse muur
heeft de conflictenteller in Europa niet
meer zo hoog gestaan als nu en het aantal lijkt niet snel te verminderen. Isolationisme, nationalisme en decentralisatie lijken de oorzaak te zijn en brengen
zorgwekkende gevolgen met zich mee.
Een conflict tussen twee landen in Europa is namelijk niet alleen enorm schadelijk voor de onderlinge internationale
relatie, maar ook voor de banden van
heel Europa met grote handelspartners
als de VS, Brazilië en China. Hoewel
de Europese Unie ooit werd opgesteld
door de wil van de burgers en staten van
Europa om hun gemeenschappelijke
toekomst op te bouwen, lijken diezelfde
burgers hun eigen toekomst nu in de
weg te staan. Hoog tijd dat de Europese
leiders een voorbeeld nemen aan hoe

studenten hun internationale contacten
en netwerken goed onderhouden. Want
wat de Europese Unie blijkbaar niet voor
elkaar krijgt, lukt de studenten binnen
ESTIEM wel. Namelijk het harmonieus
samen zijn van verschillende culturen.
ESTIEM
In 1990, kort na de val van de Berlijnse
muur, werd ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and
Management) opgericht door een groep
studenten van veertien verschillende
universiteiten uit zeven landen. ESTIEM
is binnen 24 jaar uitgegroeid tot een
netwerk met 74 universiteiten verspreid
over 28 landen. Het voornaamste doel is
het verbeteren van de communicatie en
samenwerking tussen studenten, universiteiten en bedrijven in het domein
van Technische Bedrijfskunde. Onder

andere het organiseren van seminars
en uitwisselingen geeft de studenten
de mogelijkheid om deel te nemen aan
internationale projecten en daardoor in
contact te komen met andere culturen.
Interactie heeft, als een van de oprichters, sinds het ontstaan van ESTIEM een
prominente rol gespeeld bij de vormgeving en ontwikkeling van de organisatie
en evenementen en zal dat in de toekomst als één van de grootste zogenoemde “Local Groups” ook blijven doen.
Een netwerk dat zo groot is regelt zichzelf niet en beschikt dan ook over een
hoognodig, internationaal, zeskoppig
bestuur. Dit bestuur begeleidt niet alleen negen projecten en acht commissies met leden uit allerlei verschillende landen en universiteiten, maar
ook alle 74 leden van het netwerk, de

“74 universiteiten,
28 landen, 60.000
studenten”
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01

02

01 Uitwisseling Minsk en Skopje
02 ESTIEM netwerk met 74 universiteiten
uit 28 verschillende landen reikt uit naar
60.000 studenten en zal in de toekomst
waarschijnlijk blijven groeien.

zogenaamde “Local Groups” . Daarnaast
beschikt elke Local Group over zijn eigen
vertegenwoordiger, de “Local Responsible” die als aanspreekpunt fungeert
voor de andere leden van het netwerk.
Interculturele samenwerking
Samenwerken in een intercultureel
netwerk en team brengt ook de nodige
communicatieve uitdagingen met zich
mee. Aangezien elke week naar een
uithoek van Europa vliegen voor commissiewerk geen optie is voor de meeste
Europese studenten, vindt de meeste
communicatie plaats door middel van
Skype chats. Communicatie via Skype
chats maakt veel mogelijk, maar brengt
ook moeilijkheden met zich mee. Productief vergaderen zit er door de onpersoonlijke benadering namelijk niet
altijd bij. Daarom worden er gedurende
het jaar, verspreid over heel Europa, evenementen georganiseerd waar iedereen
bij elkaar kan komen om kennis te delen
en over de toekomst van ESTIEM te vergaderen. De tweejaarlijkse Council Meeting (CM) is, met 250 deelnemers, het
grootste evenement binnen ESTIEM.
Het is een grote algemene ledenvergadering waarbij alle universiteiten uit
het netwerk vertegenwoordigd worden
door minimaal twee van hun leden.
Gedurende de dag worden belangrijke
en strategische beslissingen genomen

over hoe het netwerk in de toekomst
moet fungeren. De cultuurverschillen in werkwijze en communicatie zijn
overdag bij de besprekingen al goed
merkbaar. Echter worden deze verschillen volledig teniet gedaan als de nacht
aanbreekt. Tijdens de International
Night, waarbij elk land zijn nationale
drank en lekkernijen aanbiedt, is al snel
te ontdekken dat Europeanen nog gekker zijn op onze stroopwaffels dan onze
kazen. De informele sfeer tijdens het diner of gedurende de feestjes is uitermate geschikt om onder het genot van een
alcoholische versnapering en lekkere
hapjes de andere culturen op een informele manier te leren kennen. Door deel
te nemen aan dit soort evenementen
word je niet alleen beter bewust van je
eigen cultuur en de cultuur van andere
Europeanen, maar ga je ook de grootste
uitdaging aan: de zoektocht naar omgangsvormen waarmee je op de beste
manier met elkaar kunt samenwerken.
Work hard, play hard
Het motto van ESTIEM is “work hard,
play hard”: overdag serieus, maar ’s
avonds ook gezellig uitgaan. Onder
dit zelfde motto organiseert Interactie
jaarlijks meerdere evenementen. De
Business Intelligence Logistic Days,
die van 11 tot en met 17 mei in Eindhoven heeft plaatsgevonden, is een

dergelijk evenement. Onder leiding van
prof.dr.ir. Paul Grefen en dr.ir. Remco
Dijkman, kregen twintig gemotiveerde
studenten vanuit heel Europa de mogelijkheid om binnen één week expert
te worden op het gebied van Business
Intelligence. Dit evenement is slechts
één van de vele evenementen die door
Interactie en binnen ESTIEM georganiseerd worden. Van serieuze, studie
gerelateerde evenementen met focus op
persoonlijke ontwikkeling tot de gaafste
feestweek die je ooit zult meemaken.
Een netwerk dat zo groot is als ESTIEM,
is dan ook een uitstekende ‘playground’
voor ondernemende studenten die
graag internationale ervaringen op willen doen en gek zijn op reizen. Deel
uitmaken van het ESTIEM netwerk
zorgt er niet alleen voor dat je mensen
met verschillende achtergronden leert
kennen, maar er ook mee leert samenwerken. In een wereld waarin de handelsgrenzen steeds meer vervagen, is
ESTIEM de beste leerschool voor de
internationaal georiënteerde student.
Wil jij ook ervaren hoe het is om via
deze leerschool andere culturen te ontdekken en internationale contacten te
leggen? Kom langs U2 in het Paviljoen
en Interactie helpt jou met het uitzoeken van jouw eerste ESTIEM reis!
JUNI 2014 SCOPE

33

Internationaal
De schoenen zijn gepoetst, de pakken gestoomd,
de rokken recht en de dassen gestrikt. Na een haast
slapeloze busreis zijn de 35 bedrijfskundestudenten
en hun begeleider opgedoft en klaar om het strakke
tijdschema te volgen. Maar liefst 4 bedrijven en
1 universiteit in 3 volle dagen! Bestemming? Het
Beierse München! Aan het woord zijn studenten
Robbert van Genuchten, Hilde Weerts, Brian
Beckers, Sjors Wagemakers, Lenhard van den
Wijngaard, Dylan Rijnen en faculteitsbegeleider
Jacques Resing.
TEKST Bob Pijnenburg

Een kijkje bij de
buren
Je kan het dak op!
File. Bij de oosterburen heet het Stau.
Iets waar ze bij de Technische Universität München geen rekening mee gehouden hebben. Doordat de bus een
uur vertraging opliep moest er geïmproviseerd worden. Een verkorte versie van
de presentatie was het gevolg met daarna een wat vreemde rondleiding. Het
zat allemaal wat rommelig in elkaar, iets
wat niet helemaal de Duitse kwaliteit
uitstraalde. Robbert: “Ik had wel meer
willen zien van de universiteit. De rondleiding omvatte slechts de bibliotheek

Jacques Resing
“Ik hoopte van te voren op twee dingen:
als eerste wilde ik de studenten wat beter leren kennen en ook misschien wat
feedback krijgen over mijn colleges en
als tweede wilde ik wat praktische zaken
zien binnen bedrijven om te kijken of
dit aansluit op de colleges die ik geef. Ik
heb de studenten goed leren kennen en
veel feedback gehad over het vak wat ik
geef. Ondanks dat de bedrijven niet helemaal aan bij mijn vakgebied, was het
een mooie reis met een goede sfeer en
leuke bedrijfsbezoeken!”
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en het dakterras, dus over de universiteit en het studentenleven van München ben ik niet veel wijzer geworden.
Ze hadden een wat langere presentatie
kunnen geven over wat München te bieden heeft met bijvoorbeeld studenten
aan het woord, die weten wat München
speciaal maakt.”
Japanse visionair
Na een verkwikkend kopje koffie werden we gelanceerd naar de 14de etage
van de Highlight Tower 2. Fujitsu, de
Japanse elektronicaproducent, had vier
sprekers voor ons; ieder over een ander aspect van het bedrijf, variërend
van strategie tot informatietechniek.
“Ik vond zelf de presentatie van Harald
Bernreuther, hoofd van het Data Center Platform Solutions, het beste,” zegt
Robbert. “Hij beschreef de visie van het
bedrijf. In de presentatie zag je hoe Fujitsu mee gaat met veranderingen en
hoe ze dat aanpakken. De presentatie
was erg interactief. Het betrok de luisteraar in het verhaal.” De laatste spreker
was een Nederlandse werknemer die
vertelde over zijn ervaringen in Duitsland. Met zijn wijsheden sloot hij het
bedrijfsbezoek af.
Duitse hoogvlieger
De zon breekt door als we door de beveiligingspoortjes van de luchthaven

lopen. Met onze, zojuist gekregen, gele
reflecterende hesjes lopen we richting
de presentatiezaal waar wij een algemeen praatje krijgen over Lufthansa
Technik. De spreker vertelt ons over verschillende logistieke aspecten van het
bedrijf inclusief een paar interessante
voorbeelden. Helaas zitten we wel op
een vliegveld en dat werd al snel bevestigd doordat de presentatie regelmatig
werd verstoord door alle achtergrondgeluiden. Hilde: “Ik vond de presentatie
wat onhandig gegeven. De inhoud was
goed, maar door de omgevingsgeluiden
en de lichtinval had ik wat moeite om
de presentatie goed te volgen. We kregen een voorbeeld over de herinrichting
van het magazijn wat een besparing met
zich meebracht. Dit onderwerp sluit erg
aan bij onze studie en de presentatie
was ook interessant om naar te luisteren.” De tour door het magazijn en de
hangars viel goed in de smaak. Brian:
“Het meest interessante vond ik de uitleg van de geautomatiseerde processen,
zoals hoe het inboeken en picken van
order verloopt. De papierwerk achter
de processen was iets minder interessant, maar toch wel eens leuk om te
zien.” Hilde: “Het papierwerk maakt
het proces wel compleet. Je krijgt door
de beide elementen een compleet beeld
van het gehele proces.” En als klap op de
vuurpijl kregen we een primeur. In de

01

hangars zagen we het gigantische nieuwe vlaggenschip van Airbus: de A350.
Warm onthaald
Als we binnenkomen in de presentatiezaal lijkt dit bedrijfsbezoek tot in de
puntjes geregeld! Naambordjes en allerlei verschillende drankjes versierden
de imposante ruimte met uitzicht over
München. Echter was er wel een klein
probleempje; de sprekers waren verhinderd! Snel moest er iemand anders
komen die ons kon interesseren voor
het bedrijf, in de vorm van Michael,
een senior associate gespecialiseerd in
de telecom market. “Het was een goede
spreker en de man betrok de luisteraars
in het gesprek en zorgde voor veel interactie,” zegt Sjors Wagemakers, die
door het bezoek een positief beeld heeft
gekregen van het bedrijf. Lenhard van
den Wijngaard: “De naam Roland Berger ken je, maar er zit een hele wereld
achter. Om de vier maanden hadden ze
een ander project en reisden ze de wereld rond om bedrijven te helpen. Je ziet
hoe ze te werk gaan en je ziet hoe afwisselend het werk als consultant is.”
“Let’s go to heaven, use Windows 7”
CGI is een bedrijf dat sommige deelnemers nog niet goed kenden. Congresbezoekers hadden de kennismaking echter
al achter de rug. Voor Dylan Rijnen was

het bedrijf ook nieuw. “Ik hoorde in de
bus pas dat het een IT consultant was.
Het introductie praatje was een kort
verhaal over het bedrijf en de prestaties
die ze leveren. Hierbij benadrukten ze
de focus op klanttevredenheid. Daarna
hadden ze een business case voorbereid over change management. Hierin
moesten we belangrijke aspecten van
change management belichten, zoals
het uitvoeren van een stakeholder analyse en het in kaart brengen van de design parameters. Het was een project
waar ze een jaar geleden zelf mee aan de
slag moesten. Het was heel interessant
en goed ingericht.” De case ging over
de overstap van Windows XP naar Windows 7 en alle aspecten die het veranderproces bemoeilijken. Hierbij werd de
groep opgedeeld in vijf kleine groepen
met ieder een apart onderdeel van de
verandering. Door middel van de ‘World
Cafe Methode’, waarbij gebruikt wordt
gemaakt van een grote mind map, konden de deelnemers verschillende kanten van het probleem in kaart brengen.
Achteraf werden de verschillende oplossingen gepresenteerd. “Het bedrijf was
heel ‘down to earth’ en er hing een gemoedelijke gezellige sfeer. Doordat we
direct actief aan een case werkten, werd
je goed wakker, omdat sommigen toch
kort van de nachtrust hadden genoten.”

01 Groepsfoto bij Lufthansa Technik
Logistik Services

Cultuur en ontspanning
In de middag was er tijd om van het lekkere weer te genieten. Terrasjes werden
bezet, stadions bezocht, parkbankjes bezeten, auto’s bewonderd of winkelstraten bewandeld. Dit liet de veelzijdigheid
van München goed zien. Voor het eten
kregen we een tour van een Nederlandse gids, die zijn verhaal vulde met leuke
weetjes en feitjes over de stad. Dylan:
“Het leukste feitje was wel over het klokkenspel van het nieuwe raadhuis. Het
schijnt de meest teleurstellende attractie ter wereld te zijn. In het klokkenspel
staat een pastoor die met een vreemd
seksueel getint gebaar kinderen om zich
heen verzamelt.”
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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?
Tijdens mijn opleiding werd ik gewezen
op de Honors Track Design die je naast
je Master kunt doen. Bij deze vakken
ligt de nadruk op de praktische toepasbaarheid van theoretische modellen.
Tijdens mijn afstuderen bij NedTrain
was ik ook bezig met een theoretisch
model echter vond ik het juist leuk om
er ook daadwerkelijk voor te zorgen dat
het model uiteindelijk wordt gebruikt.
Als soort hobbyproject heb ik daarom
samen met Joachim Arts verder gewerkt
aan een tool, gebaseerd op mijn afstuderen, die binnenkort aan NedTrain gepresenteerd zal worden. Mede omdat ik
het praktisch toepassen van theoretische
kennis een leuke en interessante uitdaging vind, heb ik besloten om daarna als
Logistics Trainee verder te gaan met de
ontwerpersopleiding Logistics Management Systems (aan de TU/e) waar ik
direct na mijn afstuderen mee ben begonnen. Deze opleiding wordt afgesloten met een Design Project welke ik uitvoer bij ASML op het gebied van Spare
Parts Management. Ook hier is het de

Vereniging
Bedrijfskundig
Ingenieurs (VBI)
Alumni VBI - de Vereniging Bedrijfskundig Ingenieurs - is de alumnivereniging van Technische Bedrijfskunde en
Technologie Management van de TU
Eindhoven. Wij zijn een platform voor
alumni en aankomende alumni om van
elkaars contacten, relaties, competenties, kennis en ervaringen te profi
teren. Leden van alumnivereniging VBI
organiseren hiervoor bijeenkomsten
waarbij u als alumnus altijd welkom
bent.
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bedoeling dat er uiteindelijk een ‘proof
of concept’ of tool wordt opgeleverd.
Wat zijn eventuele plannen?
Ik denk dat het vroeg in je carrière moeilijk is om te zeggen wat je plannen precies zijn. Wat ik in ieder geval wel hoop
is dat ik na het afronden van mijn Design Project bij ASML kan blijven en
daar nog verder kan werken aan andere
uitdagingen op het gebied van Spare
Parts Management.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Vooral kennis die ik heb opgedaan in het
vak Service Supply Chains for Capital
Goods gebruik ik op dit moment dagelijks in mijn Design Project. Gezien het
om het opleveren van een Design gaat
is ook kennis (vooral de aanpak) uit het
vak Design of Operations Planning and
Control Systems erg nuttig.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Het Design Project is vooral kwantitatief van aard, echter een theorie vertaald
naar een goede praktische tool die niet
wordt gebruikt is niet veel waard. Daarom spelen ook kwalitatieve aspecten een
belangrijke rol. Het gaat dus als Logistics Trainee niet alleen om het kunnen
maken van een tool maar ook het ervoor
zorgen dat je de juiste mensen om je
heen verzameld, en deze mensen meeneemt en laat reflecteren op het werk
waar je mee bezig bent.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carriere iets
aan gehad?
Naast mijn studie heb ik commissies en
bestuur gedaan bij Industria. Eén van
de commissies die ik heb gedaan, is de
SCOPE commissie.

Martijn van Aspert
Logistics Trainee, TU/e

Leeftijd: 25
Jaar van afstuderen: 2013

Verslagleggen is niet altijd even makkelijk, maar bij SCOPE krijg je de mogelijkheid om dit te leren. Daarnaast leer
je tijdens een bestuursjaar enorm veel,
waar je tijdens je carrière nog veel aan
hebt: van het opbouwen van een netwerk buiten Eindhoven tot het oppakken van allerlei verschillende dingen die
op je pad komen.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Doe wat je denkt dat goed is, maak af en
toe eens een keuze op gevoel, pak dingen op die op je pad komen, die je leuk
en interessant lijken en breng ze ten uitvoer, zo blijf je uit de sleur, is elke dag
anders en kun je blijven genieten!

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn afstuderen bij AkzoNobel binnen OML, ben ik voor Accenture Operations Strategy gaan werken binnen het
domein “Planning & Fulfillment”. Ik
werk aan projecten bij klanten in uiteenlopende industrieën met een verbeterdoelstelling in de Supply Chain & Logistiek. Vers uit de studieboeken heb ik, na
een training met junior consultants van
over de hele wereld in Chicago, voor 1,5
jaar in Duitsland en Zwitserland op projecten gezeten. Dit was een dynamische
en leerzame tijd waar ik met plezier op
terugkijk. In het begin had ik de verantwoordelijkheid over specifieke opdrachten binnen een project, nu draag ik zelf
de verantwoordelijkheid over een heel
project. Onderwerpen waar ik tot nu
toe aan gewerkt heb zijn bijvoorbeeld
internationale luchtvracht, logistieke optimalisatie, Supply Chain organisatie en
e-fulfillment.
Het mooie van het werk bij Accenture
vind ik de afwisseling tussen het maken van strategische analyses en assessments en het bijdragen aan de
daadwerkelijke implementatie van verbeteringen in organisaties. Projecten
variëren daarom van enkele weken tot
meerdere maanden.
Wat zijn eventuele plannen?
Graag zou ik nu het nog past in mijn leven voor langere tijd in het buitenland
op een project werken of een paar maanden op onbetaald verlof gaan en de wereld rondreizen.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Ondanks dat de studieboeken netjes
gesorteerd op de boekenplank staan,
heb ik de meeste nooit meer open gedaan. Wat tijdens het werk goed van pas
komt, is de affiniteit die ik in OML heb

het meekrijgen van organisaties spreekt
me erg aan.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
De organisatie van het IRP (studiereis)
naar Vietnam heeft me naast mooie
vriendschappen en een onvergetelijke
trip, veel opgebracht in het leren over
projecten in een internationale omgeving. Daarnaast zijn de indrukken van
de bedrijfsbezoeken in Vietnam goed
geweest voor mijn beeldvorming, omdat ik sommige van deze bedrijven weer
ben tegengekomen in opdrachten bij
Accenture.

Koen Boonen

Consultant Accenture Operations
Strategy

Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Zorg dat je bij het vinden van een baan
niet alleen interesse hebt voor de inhoud
van de functie , maar dat je een klik voelt
met de mensen die er werken. Daarnaast, geniet van de mooie studententijd
en volg je hart in het maken van keuzes
(dat klopt altijd).

Leeftijd: 28
Jaar van afstuderen: 2010

opgebouwd met Supply Chains en Logistiek. Daarnaast heb ik tijdens de
opleiding complexe problemen leren
structureren, analyseren en oplossen.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Het is een combinatie van kwantitatief
(data analyses) en kwalitatief (project
management, draagvlak creëren voor
veranderingen). Ik heb bewust gekozen
om in de wereld van Supply Chain Management en Logistiek te blijven werken
omdat dit kwantitatieve problemen zijn,
waarbij de oplossing ook een grote organisatorische component heeft. Deze
combinatie van puzzelen met cijfers en
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En verder
Om ons heen schieten de hightech faciliteiten
uit de grond en wij moeten het doen met de Fiat
Multipla onder de gebouwen, het Paviljoen. Het
leek erop alsof de renovatieplannen opnieuw in
de ijskast waren gestopt, maar er is goed nieuws!
De verbouwing gaat eindelijk door! Waarom
heeft dat zo lang geduurd en wat heeft de
doorslag gegeven?
TEKST Bob Pijnenburg

Klaar voor de start…?
It giet oan!
Wij hebben lang moeten wachten maar
het moment is eindelijk daar! Met een
beetje schuiven en een beetje creativiteit
is het toch gelukt om Project 3 van start
te laten gaan. Project 3 is de verhuizing
van Industrial Design en Industrial Engineering & Innovation Sciences naar
het Hoofdgebouw; het gebouw dat van
binnen compleet zal worden vernieuwd.
“Project 3 moest eigenlijk wel doorgaan,
omdat het in onze ogen noodzakelijk
was.”, zo meldt Rogier van der Klauw,
zetelhouder in de universiteitsraad namens Groep-één en commissaris financiën. “Het hoofdgebouw gaat nu dermate achteruit dat het duurder is om het

een paar jaar leeg te laten staan dan om
er gelijk mee aan de slag te gaan. Daarom is tijdens de universiteitsraadsvergadering besloten om Project 3 door te
zetten.” De realisatie van dit plan heeft
wel wat moeite gekost. Er is namelijk
een huisvestingsratio waarnaar geleefd
moet worden. De verhouding tussen de
kosten van de huisvesting en de totale
kosten van de universiteit mag niet groter zijn dan 14 procent. “Het plan zorgt
ervoor dat op de korte termijn de regel
iets zal worden overschreden, maar de
gevolgen zijn goed doordacht. Binnen
de financiële commissie wordt overlegd
over een oplossing voor dit probleem. Er
is als oplossing een meerjarenraming

opgesteld waarin later voor een tendens
zal worden gezorgd, zodat besparingen
op huisvesting de overschrijding in de
toekomst compenseren. Reëel betekent
dit dat het vierde project van het compacte campus plan, renovatie van Gemini, zal worden uitgesteld.” Het compacte
campus plan is in 2006 geïnitieerd om
de huisvesting van de universiteit sterk
te verbeteren. Het bestaat uit vier projecten die in de volgende sequentie worden
uitgevoerd: MetaForum, Flux, Hoofdgebouw en Gemini.
Regels zijn regels
Een universiteit heeft natuurlijk als
kerntaken: onderwijs en onderzoek.

Universiteitsraad en Groep-één
De Universiteitsraad is een gekozen
medezeggenschapsorgaan en heeft
een aantal instemmings- en adviesbevoegdheden. Ze geven advies over bijvoorbeeld het nieuwe mobiliteitsplan
of de begroting. “Wij zorgen ervoor dat
de wensen van de studenten en van de
universiteit overeen komen. We zitten
er altijd vroeg bij en zorgen er zo voor
dat een voorstel al is gepolijst voordat
het in de Universiteitsraadvergadering
op de agenda staat.
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Groep-één zit samen met de Eindhovense Studentenraad en de personeelsfractie (PUR) in de Universiteitsraad.
Groep-één is een samensmelting van
groep 2000 en TH-één, waardoor het
eigenlijk geen vereniging genoemd
mag worden. “Wij zijn eigenlijk een
groep studenten die het heel erg met
elkaar eens zijn. Het is fantastisch om
via deze manier actief en betrokken te
zijn met de universiteit.”

Foto Sander Peters

Daarnaast is de universiteit ook verantwoordelijk om te zorgen dat er goede
faciliteiten aangeboden worden. Huisvesting is zo belangrijk dat een huisvestingsratio bestaansrecht heeft gekregen
om tegen te gaan dat het te belangrijk
wordt.

“Wij zorgen ervoor
dat de wensen van de
studenten en van de
universiteit overeen
komen.”
“Het College van Bestuur (CvB) wil het
beste voor de studenten en daarom moet
het onderwijs van een hoog niveau zijn,
maar ook moeten andere voorzieningen
voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen.
Dit is een afweging waarbij uiteindelijk
is bepaald dat veertien procent van de totale begroting maximaal wordt besteed
aan huisvesting. Dit getal komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er is goed gekeken naar andere onderwijsinstellingen
en hun kostenposten.” Er zijn een paar
manieren om te zorgen dat die veertien
procent wordt nageleefd: de lasten laag
houden, of de baten hoog. Zo zoekt het
CvB manieren om aan hoge baten te komen. “Huisvestingsbaten zijn bijvoorbeeld de opbrengsten van het verhuren
van stukken van de campus of de parkeergelden.”

Er zijn ook partijen die toezien op de
naleving van de norm. Als hij dan toch
eens wordt overschreden, dan trekken
de financiële commissie van de universiteitsraad en de raad van toezicht van
de universiteit aan de bel als controleurs
van de begroting.
Dat het bestaan van de norm noodzakelijk is, blijkt uit de verhalen van scholengemeenschap Amarantis. De architectonische hoogstandjes werden op de pof
neergezet, zodat bestuurders een prestigeproject achter hun naam konden zetten. Als gevolg moest de scholengroep
250 medewerkers ontslaan, omdat de
groep te dure gebouwen had.
Dankzij het meerjarenplan is de verbouwing van het hoofdgebouw eindelijk
klaar voor de start. In juni komt er meer
duidelijkheid over de vorm van het plan.
Als de verbouwing eenmaal achter de
rug is zijn we alweer vele jaren verder.
Het merendeel van de lezers zal de ingebruikneming van het Hoofdgebouw dus
helaas niet meer meemaken.
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Column
Groots afsluiten
Ondanks het gevoel dat ik nog niet
zo lang geleden werd ingehamerd als
voorzitter van Industria, is het nu alweer juni. Dit betekent bijna het einde
van het collegejaar en daarbij hoort natuurlijk het terugblikken op de hoogtepunten van het lustrumjaar. En dat zijn
er nogal wat. Zo hebben we het lustrum groots geopend met een feest in
de Effenaar; hebben we een activiteit
gehouden met onze zustervereniging
Intermate en medewerkers van de faculteit; hebben we een lustrumweek
gehouden met veel mooie activiteiten
en hebben we een diner georganiseerd
waarbij studenten en alumni met elkaar in contact kwamen. Bovendien is

er tijdens de lustrumweek een prachtig lustrumboek gepresenteerd waarin
vijftig jaar Industria is samengevat.
Genoeg lustrumactiviteiten? Wij denken van niet. Daarom hebben we nog
een lustrumdag georganiseerd waarop
we het lustrum op grootse wijze zullen afsluiten. Deze dag begint met een
sporttoernooi en wordt afgesloten
met een groot feest, waarbij de WK
wedstrijd Spanje - Nederland op groot
scherm zal worden getoond. Aangezien op het moment van schrijven het
evenement nog niet heeft plaatsgevonden, kan ik natuurlijk nog geen conclusies hierover trekken. Echter twijfel

ik er niet aan dat we opnieuw een topevenement hebben neergezet!
Aangezien dit mijn laatste column is,
rest mij niets anders dan mijn opvolger succes te wensen met het besturen
van de vereniging volgend jaar. Gelukkig liggen er genoeg kansen en uitdagingen voor volgend jaar, waaronder
de verhuizing naar het hoofdgebouw
en het omgaan met de groei van het
aantal studenten Technische Bedrijfskunde. Op naar de volgende vijftig jaar!

Loek Botman
Voorzitter Industria

Circus TU/e
Heerlijk, het is weer bijna zomer. Nog
even en dan begint de grote volksverhuizing richting de Franse campings.
Lekker achter elkaar in de file op de
beruchte Route du Soleil. Iedereen kan
nu al opzoeken op welke dagen de files
het langst zijn en zo zal het geschiedde.
Over onmogelijke logistiek gesproken…

Foto Bart van Eijden

Vorig jaar september schreef ik mijn
eerste column, nu alweer de laatste.
Hoe clichématig het ook is: het jaar is
in mijn ogen voorbij gevlogen! En natuurlijk is er weer van alles gebeurd
in Onderwijsland. Het lijkt alsof iedereen van functie is gewisseld binnen de faculteit, zo is bijvoorbeeld
Jan Fransoo nu Dean van de Graduate
School, Tarkan Tan de programmadirecteur van Operations Management
& Logistics, Frans van Eijnatten de
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programmadirecteur Innovation Management, Ingrid Heynderickx de nieuwe decaan van de faculteit enzovoorts.
Ondertussen zijn de vooraanmeldingen voor de major Technische Bedrijfskunde ook al bekend. Op 1 mei hadden
zich al 338 scholieren ingeschreven! De
opleidingsdirecteur denkt dat veel studenten zich voor meerdere opleidingen
hebben ingeschreven en denkt dat het
uiteindelijke aantal onder de 300 zal
liggen. Zelf denk ik dat het aantal erboven zal eindigen. Dit geeft een vrijwel
onmogelijke puzzel voor de onderwijsadministratie. Er zijn namelijk bijna
geen zalen op de campus die meer dan
300 studenten aankunnen! Daarnaast
klagen docenten nog steeds steen en
been over een te hoge werkdruk. Terecht natuurlijk: hoe kan je van een

docent verwachten binnen 10 werkdagen meer dan 300 werkstukken te
lezen en te beoordelen? Dat betekent,
inclusief invoeren van cijfers, een nakijktijd per werkstuk van ongeveer 15
minuten. Hopelijk hebben de meeste
docenten een cursus ‘speed reading’
gevolgd… Gelukkig liggen er een aantal ICT oplossingen in het verschiet,
die het op lange termijn mogelijk maken om aan nog veel grotere groepen
onderwijs te verschaffen, terwijl het
kleinschalige van de TU/e behouden
blijft. Hier zal in de toekomst ongetwijfeld meer over geschreven worden in
de SCOPE.
Verder is er natuurlijk nog het vermaledijde ‘Project 3’, de verhuizing naar het
Hoofdgebouw. Meer faculteiten, meer
studenten, meer medewerkers, minder
ruimte. De faculteiten IE&IS en ID, de
diensten van de TU/e én het College
van Bestuur (CvB) gezellig in één gebouw. En dan nog wat ruimte voor een
extra collegezaal. Het wordt spannend
hoe Project 3 de komende tijd vorm zal
gaan krijgen.
De TU/e verandert dus ﬂink en er wordt
door medewerkers en studenten hard
gewerkt om de veranderingen in goede
banen te leiden. Maar voor nu vind ik
het tijd voor vakantie!

Loek Jongen

Commissaris Onderwijs Industria

Column
Groeten van de nieuwe programmadirecteur
Dit is mijn eerste column als programmadirecteur van de masteropleiding
Operations Management & Logistics,
dus ik wil jullie allemaal via deze column een warm “hallo” zeggen. Ik ben
per 1 april 2014 namelijk benoemd tot
programmadirecteur, een heel leuke
en spannende functie. Wat ik vooral
leuk en uitdagend vind, is dat ik deze
functie heb gekregen in een tijd van
grote verandering. In het bijzonder
zal de eerste instroom van de nieuwe
Bachelor College studenten in de zomer van 2015 hun diploma’s krijgen.
Daarom zijn wij op dit moment bezig
met het herontwerpen van ons Master
programma dat gereed zal moeten zijn
voor de studenten die in het najaar van
2015 beginnen.
Ik heb tot nu toe gewerkt bij verschillende topuniversiteiten op drie verschillende continenten. Nergens heb
ik een programma gezien dat zo praktijkgericht is. Ik vind het vooral fascinerend dat vrijwel elke afstudeerder een

extern project bij een bedrijf uitvoert
als eindproject, wat meestal tot grote
tevredenheid van de bedrijven leidt.
Zelfs voor de vakken lukt het de studenten om praktische waarde te creëren voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld
bij het vak “Green Supply Chains”. Bij
dat vak is het alle studenten in korte
tijd gelukt om een zelf gedefinieerd
project bij een zelf geregeld bedrijf succesvol uit te voeren. De credits hiervoor
gaan uiteraard naar al onze studenten
die georiënteerd zijn op het bedrijfsleven en zelf initiatief nemen. Een ander
sterk punt van ons programma is de
sterke link tussen onderzoek en onderwijs. De docenten geven vakken over
wat zij aan onderzoek doen. Ik wil bij
dezen al onze docenten mijn complimenten geven, niet alleen omdat zij
wereldwijd als toponderzoekers gezien
worden, maar ook omdat zij actief proberen om hun onderwijsvaardigheden
te verbeteren. De studenttevredenheid
is dankzij deze inzet met name in de
laatste jaren sterk toegenomen.

Een uitdagende vraag is, hoe maak je
iets moois nóg mooier? Ons programma wordt consequent beoordeeld als
de beste master in ons vakgebied door
zowel studenten als deskundigen. Als
jullie ideeën en suggestie hebben hoe
wij ons programma nog mooier kunnen maken, dan zou ik die heel graag
horen. Jullie kunnen mij bereiken door
een e-mail te sturen naar t.tan@tue.
nl of gewoon even langskomen in mijn
kantoor in Pav F.07. Een kopje koffie is
niet gegarandeerd vanwege het gebrek
aan een structureel koffie-maak-proces
bij onze groep, maar een hartelijk welkom is er wel.
Ik wil bij dezen ook Jan Fransoo bedanken voor het uitstekende werk dat hij
als mijn voorganger heeft uitgevoerd.
Ik zal proberen om zijn hoge standaarden te hanteren. Ik heb er absoluut zin
in!

Tarkan Tan

Programmadirecteur OML
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Column

(On)mogelijkheden

Foto Bart van Eijden

Onmogelijke logistiek is geen eenduidig begrip. Wat logistiek gezien onmogelijk is, is niet voor iedereen hetzelfde. In het dagelijks leven lopen we
allemaal wel eens tegen een ‘logistiek
probleem’ aan dat onmogelijk is, of
lijkt. Vroeger, toen je net op de basisschool zat, was er thuis waarschijnlijk
een ochtendritueel. Pa en ma dekken
de tafel en wekken de kinderen voor
het ontbijt. Boterhammen voor de
lunch worden gesmeerd en in broodtrommels gedaan. Kleren uitzoeken,
aankleden, tandenpoetsen, haren
kammen. Ma pakt je tas in: broodtrommel, kapitein koek, een appel en voor
de zekerheid nog even checken of de
melkbeker toch wel echt dicht zit. Je
wordt weggesleept van de televisie en
op de achterbank van de auto geplant,
inclusief tas én jas. Net iets te laat vertrekt de auto richting de kinderopvang
of school. Pa of ma neemt haastig afscheid en gaat door naar het werk.
Werkende ouders kunnen dit ervaren
als een ware logistieke uitdaging. Later, vanafde brugklas, kwam je zelf ook
logistieke vraagstukken tegen. Hoe
prop ik alle boeken die ik nodig heb in
mijn Eastpak, voorkom ik een hernia
door het dragen van diezelfde tas en
zie ik er tegelijkertijd niet uit als een
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‘stuudje’? En nu, op de universiteit,
wordt de concentratie van logistieke
problemen groter naarmate de week
vordert. Hoe zorg je dat je vrijdag op
tijd bent voor college of groepswerk als
je een heftige donderdagavond achter
de rug hebt? Over tientallen jaren zal
onmogelijke logistiek weer een hele
andere betekenis hebben. Met de rollator op dezelfde dag langs de groenteman, de slager én de bridgeclub is dan
misschien iets te veel van het goede.
Ook in het bedrijfsleven zijn er verschillende definities van onmogelijke logistiek. Tijdens mijn exchange semester in
Azië kwam ik met enige regelmaat een
leeg schap in de supermarkt tegen en
was het niet ongewoon dat een eetgelegenheid een hoofdingrediënt als
kip niet op voorraad had. Met de simpele boodschap ”cannot”’ of ”no have”
wordt aangegeven dat datgene wat je
wilt niet mogelijk is, en daarmee is de
discussie gesloten. In Nederland is dat
een ander verhaal. Een out-of-stock
situatie komt in grote supermarkten
maar weinig voor en wordt (daarom?)
nauwelijks getolereerd door klanten.
Logistieke onmogelijkheden zijn in
Nederland met enige regelmaat ook
in het openbaar vervoer te vinden. Bij

slechte weersomstandigheden of werk
aan het spoor is het treinverkeer ontregeld. En als de bus tijdens de spits
heel erg vol zit, kan het goed zijn dat de
buschauffeur je bij de halte laat staan.
In Azië zijn de concepten ’veiligheid’ en
‘capaciteit’ wat rekbaarder en dit zie je
duidelijk terug in de transportsector.
Het openbaar vervoer hoeft soms niet
ingewikkelder te zijn dan een jeep die
door een bepaald gebied rijdt en stopt
voor iedereen langs de weg die in wil
stappen. Voor een luttel bedrag wordt
er altijd een plaatsje voor je vrijgemaakt en als je op de plaats van bestemming bent, klop je tegen het dak
van het voertuig om aan te geven dat
je uit wilt stappen. Televisies, varkens
en zelfs hele families worden vervoerd
op de scooter. Er is dan misschien niet
voor iedereen een helm, maar het is
wel lekker snel en goedkoop. Wat door
de één voor onmogelijk wordt gehouden, is voor de ander geen probleem.
Zo kunnen onmogelijkheden vaak, met
enige creativiteit, veranderen in mogelijkheden.

Noor Rijk

Masterstudent Operations
Management & Logistics, TU/e
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How do you make a
lithography system that
goes to the limit of what
is physically possible?
At ASML we bring together the most creative minds in science and technology to develop
lithography machines that are key to producing cheaper, faster, more energy-efficient
microchips. Our machines need to image billions of structures in a few seconds with an
accuracy of a few silicon atoms.
So if you’re a team player who enjoys the company of brilliant minds, who is passionate
about solving complex technological problems, you’ll find working at ASML a highly
rewarding experience. Per employee we’re one of Europe’s largest private investors
in R&D, giving you the freedom to experiment and a culture that will let you get
things done.
Join ASML’s expanding multidisciplinary teams and help us to continue
pushing the boundaries of what’s possible.

www.asml.com/careers
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@ASMLcompany

