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Complexiteit
Complexiteit bestaat in vele vormen en op vele plekken. Neem nou de computer waarop ik
dit typ en de handen waarmee ik dat doe. Beide bestaan uit talloze onderdeeltjes, die samen
zijn uitgegroeid tot een functioneel eindproduct. Toch is de manier waarop ze zijn ontstaan
natuurlijk totaal verschillend. Dat grote verschil in productieproces zorgt ook voor een ander
soort complexiteit.
Het maken van SCOPE brengt wéér een heel ander soort complexiteit met zich mee. De vele
verschillende communicatielijnen en onderlinge afhankelijkheden van stappen in het proces
zorgen voor een dun lijntje tussen een geslaagde SCOPE of slechts een slap aftreksel daarvan.
Dat is me tijdens mijn eerste SCOPE wel duidelijk geworden. Eén mailtje op tijd versturen of net
iets later, dat kan een wereld van verschil maken. Wat dat betreft ben ik wel een beetje jaloers op
de hoge mate van automatisering bij de bedrijven die in deze SCOPE aan bod komen.
Eerst zal prof.dr.ir. Geert-Jan van Houtum uitleggen waar de complexiteit in huidige
productieprocessen hem eigenlijk in zit en welke trends er op dit moment spelen. Vervolgens
nemen we een kijkje in de complexe keukens van VDL etg , AME en AkzoNobel om onder andere
te zien hoe ‘insourcing’ van extra productiestappen en het nastreven van een hoge mate van
veiligheid en duurzaamheid zorgt voor meer complexiteit.
Ook leren we in deze SCOPE over de carrière van Paul Enders en deelt Ton de Kok zijn visie over
de faculteit. Verder feliciteren we Zümbül Atan met haar verkiezing tot beste masterdocent van
de TU/e, zien we hoe TBK studenten hun bijdragen leveren aan het innovatieve project STORM
en lezen we over de uitwisseling naar Linköping en over de ervaringen van deelnemers aan het
avontuur dat NAHSS heet.
Ik wens u veel leesplezier!

Joep van den Bogaert
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema Complexe productieprocessen
“Als een vrachtwagen over de snelweg rijdt, wordt dat gevoeld in de fabriek.
De trillingen die de vrachtwagen veroorzaakt, hebben invloed op het productieproces. Bij de gevoelige techniek van ASML moet hiermee rekening
gehouden worden.” Een voorbeeld van Geert-Jan van Houtum, hoogleraar
Manufacturing, Reliability en Quality, over complexe productieprocessen.
TEKST Cas van Elderen

Foto ASML

De toekomst van complexe
productieprocessen

Complexiteit in productieprocessen kan
verschillende redenen hebben. Met veel
praktijkvoorbeelden zet Van Houtum
aspecten van complexe productieprocessen uiteen en benoemt hij actuele
trends op dit gebied.
“Complexiteit zit onder andere in machines, die onderhevig zijn aan storingen. Een bierlijn heeft bijvoorbeeld een
vulmachine waarin flesjes vastgepakt,
rondgedraaid en gevuld worden. Als
zo’n machine door een storing even niet
werkt, wil je voorkomen dat andere machines ook blokkeren. Dat doe je door
SCOPE DECEMBER 2014
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voldoende bufferruimte voor en na de
vulmachine in te bouwen. Het is lastig
om in zo’n proces de afweging te maken
tussen investeren in bufferruimte of
investeren in structurele verbeteringen
tegen storingen, zodat buffers niet meer
nodig zijn. Dit is een actueel probleem
waar bedrijven mee worstelen.”

ingewikkelde onderdeel met een prijs
van zo’n 10 miljoen euro op een totale
machineprijs van 30 miljoen euro. De
grondstof voor de lens, quarts, moet alleen al negen maanden groeien, waarna
nog eens negen maanden nodig zijn om
de lens te maken. Dit heeft alleen al een
doorlooptijd van zo’n anderhalf jaar.”

ASML
Complexiteit is er zeker ook op het gebied van supply chains, zoals in het
geval van de complexe machines van
ASML. “Zo heeft ASML voor elke machine een lens nodig. Dit is het meest

“De productie van dit soort onderdelen
bestaat dus uit ingewikkelde, langdurige productieprocessen. Verder moet
er in de assemblage van de machines
bij ASML veel getest worden, om ervan verzekerd te zijn dat de complexe

Geert-Jan van Houtum
Geert-Jan van Houtum is sinds zijn studie Technische Wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven actief
in de wetenschap. Na te promoveren
aan de TU/e, vertrok hij tijdelijk naar
de Universiteit van Twente, waar hij
vier jaar lang Assistent Professor was.
Sindsdien is hij weer actief aan de TU/e
en is hij sinds 2008 hoogleraar op het
gebied van Onderhoud, Betrouwbaarheid en Kwaliteit aan de Technische
Universiteit Eindhoven.
In de toekomst ziet hij nog voldoende
uitdaging om in de wetenschap actief
te blijven. “Ik blijf zeker werkzaam in

machine werkt zoals het bedacht is. Dit
kost veel tijd en dat levert veel onzekerheid op. Dat testen is ook iets dat niet
direct terugkomt in bijvoorbeeld de vakken die ik geef. Zo’n productieproces
is bovendien heel anders dan bijvoorbeeld de productie van vrachtwagens bij
DAF. Daar is gewoon een lijn waarop
onderdelen in elkaar gezet worden. En
uiteindelijk weten ze vrij zeker dat die
vrachtwagen het gewoon doet als hij van
de lijn af komt.”
“Bij ASML zit de complexiteit hem er
ook in dat het geen uitgekristalliseerde
technologie is. Het is echt technologie
op de rand van wat mogelijk is. Dan kun
je minder snel met grote nauwkeurigheid onderdelen maken dan bij uitgekristalliseerde technologie. Bij ASML
zeggen ze ook altijd dat als ze een machine naar een klant brengen deze eigenlijk nog niet af is.” Bovendien is het
productieproces bij de klant complex en
dat proces dient ook weer uitvoerig getest te worden op een nieuwe machine.
De laatste complexiteit die Van Houtum
aangeeft, is de onzekere vraag. “De volumes waarmee ASML machines moet
produceren variëren nogal. De aantallen machines die geproduceerd moeten
worden in tijden dat het goed gaat zijn

de wetenschap. Ik blijf het super uitdagend vinden om juist samen te werken
met bedrijven die complexe machines
produceren. Ik wil vooral gezamenlijke
projecten doen met die bedrijven om
daarbinnen echte impact te hebben.
En die echte impact hebben we af en
toe. Zo hebben we met het European
Supply Chain Forum bij Vanderlande
een rekenmodel ontwikkeld om gevolgen van bepaalde beslissingen in de
designfase op de Total Cost of Ownership door te rekenen. Dat wordt daadwerkelijk gebruikt bij bepaalde projecten en dat is superleuk.”

“Als ze bij ASML
een machine naar de
klant brengen, is deze
eigenlijk nog niet af”
drie keer zo hoog als in tijden dat het
minder gaat. Dat is een cyclus van maar
een paar jaar. Men is bijna altijd aan het
zakken of aan het stijgen.”
Tien jaar geleden
De complexiteit van huidige complexe
productieprocessen verschilt van die
van vroeger, zegt Van Houtum. “Ik denk
dat ten opzichte van tien jaar geleden
de hoeveelheid testen is toegenomen.
Ook moet geproduceerd worden in geavanceerdere cleanrooms, zogenaamde
supercleanrooms. Dat heeft te maken
met nieuwe technologie. Dit brengt allerlei nieuwe procedures met zich mee.
Ook wordt in het algemeen robotisering meer toegepast. Dit is een doorlo-

pend proces, en dat zie je bijvoorbeeld
bij een bagage-afhandelingsproces op
een luchthaven terug. De robots vinden
steeds meer hun toegang in de complexe processen.”
Data
Er zijn meer trends zichtbaar op het
gebied van complexe productieprocessen. “Een algemene trend is dat steeds
hogere uptimes geëist worden van productielijnen. Dit maakt onder andere het
onderhoud lastiger. De eisen die gesteld
worden aan onderhoud nemen daarmee
toe. Gecombineerd met het feit dat de
machines zelf complexer worden, maakt
dit dat het onderhoud sneller uitbesteed
wordt.”
DECEMBER 2014 SCOPE
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“Ik heb geen last van
lean Six Sigma”
“Alles wordt dus specialistischer en dat
betekent dat de eigen technische dienst
niet alles meer aankan. Bovendien kan
degene die dit onderhoud overneemt de
taken efficiënter uitvoeren en heeft deze
door meer ervaring meer verstand van
de machines. Vergelijk het maar met
een chirurg die elke dag een hartoperatie
uitvoert ten opzichte van een chirurg die
er af en toe één doet. Dat is een groot verschil en dit is een trend die zich verder
zal voortzetten.”

ceskwaliteit en de productkwaliteit die
hieruit voortkomt. In het kader van onderhoud zal een onderhoudspartij door
het zien van de data sneller in de gaten
hebben dat een machine binnenkort een
storing gaat krijgen. De onderhoudspartij kan dan op voorhand al reparatiewerkzaamheden inplannen. Op deze
manier kan gerepareerd worden zonder
dat de klant iets van de storing merkt. Op
dit gebied zullen zeker verdere ontwikkelingen volgen in de komende jaren.”

“Een andere, actuele trend is dat in toenemende mate data verzameld wordt
en dat de hoeveelheden data steeds groter worden. Daar moet iets mee gedaan
worden. Op de machines wordt data
verzameld over hoe het productieproces
precies verloopt en met die data kan geanalyseerd worden of de machine nog in
goede toestand is. Op deze manier vindt
er een koppeling plaats tussen de pro-

Lean Manufacturing
Trends als Lean Manufacturing en Six
Sigma zullen er ook altijd zijn, denkt
Van Houtum. “Iedere zoveel jaar is er
weer een beweging waar alle bedrijven
aan meedoen. Vroeger was het Business Proces Reengineering, nu zijn het
Six Sigma en Lean Manufacturing. Ik
denk dat dit op zich goede processen
zijn, aangezien bedrijven alle processen

Data Science Center
Met verschillende andere personen van
de Faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences is Van Houtum betrokken bij het recent opgezette Data
Science Center Eindhoven (DSC/e). Dit
onderzoeksinstituut, onder leiding van
de faculteit Wiskunde & Informatica, is
hét antwoord van de TU/e op het toenemende volume en belang van data.
“Hier ligt een mooie link met productieprocessen, waar dit thema zeer actueel is. Zelf zit ik in het DSC/e voor
het gebied ‘Smart Maintenance’. Dit
begint met een drietal projecten in saSCOPE DECEMBER 2014
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menwerking met Philips Research en
Philips Healthcare. Op dit gebied zullen
er in de toekomst nog meer projecten
bijkomen. De samenwerking met de
industrie wordt ook gezocht. Het is dus
een multidisciplinair instituut en tegelijkertijd ook een echte samenwerking
met de industrie. Veel bedrijven zitten
met de vraag hoe nieuwe, grote hoeveelheden data in het eigen voordeel
gebruikt kunnen worden. In het kader
van slimmere productieprocessen past
dit Data Science Center dus uitstekend.”

kritisch bekijken en daar de overbodige
zaken uithalen. Moeten we dingen niet
anders doen, gegeven dat zaken veranderd zijn?”
“Als men echter alle voorraden weg wil
hebben, of alle buffers in productielijnen, dan gaat men zichzelf in de vingers snijden. Als je met geavanceerde
technologie werkt, dan heb je geheid
storingen. Deze moeten opgevangen
worden met buffers voor en na de machine. Daarnaast kan de vraag variabel
zijn. Dan heb je buffers nodig om je in
te dekken tegen onzekerheden in de
vraag en het productieproces. Als je dat
rucksichtslos weg gaat snijden, ben je
dom bezig.
Voor een deel gebeurt dat toch, maar
slimme mensen doen dat niet. Als je op
een verstandige manier met Lean Manufacting en dergelijke omgaat, dan is het
oké. Er blijven altijd trade-offs tussen
onzekerheid en buffers. Dus kwantitatief de trade-offs vinden met bepaalde
modellen, dat blijft nodig. En met het
ontwikkelen van dat soort modellen zijn
wij juist bezig.
Daarom zie ik ons niet als een concurrent voor bijvoorbeeld een Lean Six
Sigma beweging, maar zie ik het meer
als iets complementairs. Er zijn consultants of goeroes van dat soort bewegingen die het misschien anders zien,
maar dat moeten ze zelf weten. Ik heb
er ook helemaal geen last van. Ik kom
zelf ook weleens bij bedrijven waarmee
wij samenwerken die dit soort principes
gebruiken, maar die bedrijven snappen
ook wel dat wat wij doen anders is en dat
het elkaar aanvult, denk ik.”

Thema Complexe Productieprocessen
“Wat versta je eigenlijk onder complex?” was de eerste vraag die Edwin Leenders, manager new product introduction & supply chain management van
VDL ETG Acht, aan mij stelde toen wij aan het interview begonnen. Hij liet
me afbeeldingen van een EUV vessel en wafer handlers zien en stelde de retorische vraag: “Is dit complex genoeg?”
TEKST Bob Pijnenburg FOTOGRAFIE Sander Peters
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VDL ETG: Handlers
van complexiteit
Notendop
“Het hoogste doel van VDL ETG is haar
klanten een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te bieden. Dit garandeert
continuïteit voor het bedrijf. Dat doen
we door te matchen met het DNA van de
klanten en hierop een perfecte dienstverlening aan te bieden. Je moet in de
huid kruipen van de klant en de klant
zoveel mogelijk ontzorgen. Wij doen
dat over de gehele productlevenscyclus:
design, prototypes maken en opschalen
van volumes. Maar we maken ook de levenscyclus goedkoper, zorgen voor het
onderhoud en verlenen service.”
VDL ETG is als Philips ETG gestart in
1908 als interne leverancier van gloeilampproductiebenodigdheden.
Door
de jaren heen is een flinke transitie gemaakt. In de jaren tachtig is gestart met
het bedienen van externe markten en de
levering aan de semiconductor industrie. De complexiteit van de leveringen
nam toe van componenten naar modu-

les, van modules naar systemen en van
systemen naar systeemeigenaar. Al jaren heeft het bedrijf competenties in de
productie van vacuümsystemen, ‘handling’- en ‘motion control’-systemen en
beamgerelateerde technologische producten. Daarom mag VDL ETG met
recht complex genoemd worden. Ze bedient de analytische markt, de medische
markt, de solarmarkt en de wetenschapen technologiemarkt. De VDL groep
bestaat uit vier divisies: toeleveringen,
autoassemblage, bussen en eindproducten. Onder toeleveringen is de Enabling
Technologies Group (ETG) geschaard.
“Ik ben verantwoordelijk binnen de unit
‘Acht’ voor de nieuwe programma’s en
producten en het supply chain management. De programma’s starten bij mij in
de organisatie en als ze volumewaardig
zijn gaan ze naar de volumeproductie.
De ontwikkeling van een nieuw product
verloopt al lang niet meer sequentieel.
Tegenwoordig loopt alles parallel. Aan
de ene kant ben je nog aan het ontwik-

01 Thermische plaat

kelen, maar zodra het concept gereed
is, reserveren we al capaciteit op onze
machines en in de keten. De definitieve
tekeningen en specificaties volgen later
wel. Dit alles om de doorlooptijd zoveel
mogelijk te verkorten. Dit betekent wel
dat de hoeveelheid beheerslast en informatiestromen door de hele keten enorm
omhoog gaan. Hier vindt een overgang
plaats van een technisch probleem naar
een logistiek probleem: je moet nu zo
snel mogelijk een basis klaar hebben
voor de volgende ontwikkelaar.”
Nieuwe vindingen
VDL ETG werkt volgens een eigen
‘product generation process’. Deze methodiek zorgt ervoor dat op een standaard manier productontwikkeling
plaatsvindt. Per fase in het proces zijn
milestones gedefinieerd die ‘gating’ zijn
indien niet voldaan wordt aan de vooraf
gestelde specificaties. De ontwikkelfasen vinden plaats binnen de ontwikkelorganisatie, de afdeling nieuw product
DECEMBER 2014 SCOPE
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introductie binnen VDL ETG Acht.
Hierbinnen zijn een aantal belangrijke
spelers die het project coördineren. Het
project management team zorgt dat
het project netjes volgens afgesproken
kwaliteit, binnen het budget en binnen
de tijd wordt gerealiseerd. Een cost engineer zorgt dat duidelijk een budget
wordt opgesteld. De manufacturing engineer zorgt tijdens de ontwerpfase dat
de designer weet wat de mogelijkheden
en onmogelijkheden zijn op het gebied
van productie. Hij is tijdens de productie-voorbereidingsfase verantwoordelijk
voor het ontwikkelen van het productie
proces. “Sommige producten zijn dusdanig complex dat je daarin ‘yield’ aspecten moet gaan meenemen. Het streven
is altijd om een proces te ontwikkelen
met een ‘yield’ boven 99. VDL ETG zit
nog niet op een getal wat aan de eisen
van Six Sigma voldoet, maar je moet je
realiseren dat de productieaantallen laag
zijn. Als je al die effort erin moet gaan
steken om het proces helemaal foutloos
te krijgen, moet je afwegen of je dat wel
terug kunt verdienen.”

vraagt om ownership over een module
te nemen. Dit maakt dat we over de hele
product life cycle eigenaar zijn geworden van de wafer handler systemen. We
ontwikkelen ons van ‘build to print’ leverancier, simpelweg het produceren in
opdracht naar een ontwerp van ASML,
naar ‘build to spec’, waarin we het ontwerp zelf volgens de eisen gesteld door
ASML maken. Er wordt veel aandacht
besteed aan nieuwe productietechnieken. Hier gebruiken we kennis van universiteiten en onderzoeksinstituten. Er
moet dus wel een directe toepasbaarheid
zijn in de technologie. Wij zijn nu aan
het innoveren met metaalprinten. Iets
wat voor ons direct een toepasbaarheid
heeft bij thermische platen met complexe koelkanalen, die op het moment
uit freesdelen en soldeerprocessen bestaan.”

Wat zal ik vandaag eens bouwen?
Dit voorjaar legde ASML de volledige
verantwoordelijkheid voor de wafer
handler neer bij VDL ETG. “Via de wafer handler systemen zijn wij een uniek
partnership aangegaan met ASML.
ASML is aan het opschuiven in zijn keten. Klanten van ASML vragen om hulp
bij het coördineren en het opzetten van
processen in de fabrieken. Dat heeft ertoe geleid dat ASML aan toeleveranciers

Ook kan VDL ETG een alliantie aangaan om zo producten te ontwikkelen
waarbij ze niet alle kennis in huis hoeven te hebben. Een kenmerkend voorbeeld is te zien in de doorontwikkeling
van een module in het wafer handler
systeem. “Een van de functies van een
wafer handler systeem is het thermische
conditioneren, zodat een wafer met een
constante temperatuur door het systeem
heen gaat. Het basis materiaal van de

“Een verandering van
‘build to print’ naar
‘build to spec’.”

Over Edwin Leenders
“Ik heb zelf werktuigbouwkunde
gestudeerd
aan
de Technische
Universiteit Eindhoven. Zelf wilde ik de
productie maar in ieder geval veel met
mensen omgaan; in de analytische
wereld wilde ik niet verder. Ik ben in de
commercie gestart, bij een technisch
detacheringsbureau. Ik ben begonnen
als Sales manager, maar na een paar
jaar vond ik dat toch te eenzijdig
en wilde meer gaan doen met mijn
opleiding.. Zo ben ik bij Philips terecht
gekomen als mechatronisch ingenieur.
Dat was een vrij grote stap. Daarna
heb ik binnen VDL ETG verschillende
functies bekleed tot waar ik nu ben
als manager NPI & Supply Chain. Het
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belangrijkste dat je leert bij technische
studies is analytisch en problemen
oplossen. Wat mij is bijgebleven van
mijn studententijd, afgezien van
dat het een hele leuke tijd in mijn
leven was, is het analytisch denken,
een goede wiskundige basis en
cijfermatig inzicht. Het zijn nu alleen
bedrijfskundige cijfers geworden.
De Technische Universiteit geeft een
solide, brede basis en daar kun je overal
mee terecht. Als je zaken doet in de
hightech equipment business, heb je
als manager een technische content
absoluut nodig. Dat zou ik ook zeker
met technische bedrijfskunde hebben
ontwikkeld.”

huidige module is gemaakt van roestvrijstaal. Het manufacturing proces is
uiterst complex met soldeer-, draai- en
frees-, coat- en polijstbewerkingen. Nu
willen wij dezelfde module gaan maken
van een keramisch materiaal. Dit is voor
ons nieuwe technologie en geen core
business, dus hebben we besloten om
te gaan samenwerken met een bedrijf
dat de kennis en expertise heeft in dat
vakgebied.”
Van product tot productieketen
Een systeem bestaat uit duizenden componenten met allen een eigen supply
chain. Na het product generation process wordt het productieproces geanalyseerd en een supply chain opgebouwd.
De technologieën worden opgesplitst
in outsourcing en insourcing. “In je
bedrijfsstrategie ligt opgeslagen wat je
make-buy decisions zijn. Hierdoor weet
ik wat ik in- en buiten mijn bedrijf kan
halen. De strategische en tactische inkoop zorgen dat de strategische doelstellingen van de supply chain ontwikkeld
worden. Zij zorgen voor leveranciers
die met onze eisen mee kunnen; in lage
kosten of in ontwikkelingen. Het team
maakt een optimale supply chain, rekening houdend met doorlooptijd, kosten,
complexiteit van je onderdelen en je
kerncompetentie. Dit is het grote verschil tussen het ontwikkelen van nieuwe
systemen en het opschalen daarvan. Bij
ontwikkelen moet je vooral flexibel en
snel zijn en bij het opschalen moet je
vooral kosten minimaliseren. Ik zorg er
dus voor dat er een haalbare cost road-

“Een ontwikkelbedrijf word je niet
van de ene op de andere dag”
map ligt, waarmee de volgende ontwikkelaar verder kan werken. Je bent constant bezig om het ontwikkelproces te
verbeteren en je stelt met elkaar doelen
op waarnaar je streeft. In continue cycli
monitor je deze doelstellingen en evalueer je die. Je maakt hier gebruik van ERP
systemen, Excel tools en I-cubes. Je kijkt
dus constant naar de doelstellingen, de
kosten en de doorlooptijd.”
De menselijke factor
Wim van der Leegte, eigenaar van VDL,
wordt wel eens de redder van de Nederlandse industrie en Nederlandse
arbeider genoemd. Hij wordt ook binnen VDL op handen gedragen. “Van der
Leegte is trots op zijn land. Kijk alleen
al naar het logo van VDL.” Het bedrijf
heeft veel werknemers in dienst, maar
om in Nederland te blijven produceren
moet er ook een hoge automatiseringsgraad zijn. “Productie in Nederland
betekent ook dat je moet concurreren
met het buitenland. Het Nederlandse arbeidsloon is hoog, dus je moet het slimmer doen. Veranderen is altijd moeilijk.
De oude garde die op de vloer werkt
zegt wel eens: “Jullie willen knoppendrukkers van ons maken.” Dat willen
we niet, maar de automatiseringsgraad

moet omhoog om de kosten te drukken.
Dit moet dus ook bij manufacturing
gebeuren. Je hebt vakmanschap altijd
nodig om de eerste nieuwe producten
te kunnen maken en om de innovatie te kunnen doorzetten, maar daarna
moet je de kosten eruit sleutelen. Dus
een team vakmannen is hartstikke belangrijk, zowel op de vloer als in je indirecte organisatie, aangezien we nu veranderen van een maakbedrijf naar een
ontwikkelbedrijf. Het opleidingsniveau
stijgt en samenwerkingsverbanden met
opleidingsinstituten stijgen.

“De oude garde
die op de vloer
werkt heeft wel eens
gezegd: “Jullie willen
knoppendrukkers van
ons maken”
Jonge mensen willen tegenwoordig uitgedaagd worden en willen binnen een
bedrijf opleidingsmogelijkheden krijgen. Je wilt je vakmannen vasthouden
en ontwikkelen. Om onze goede maakcompetenties te behouden hebben wij

een eigen bedrijfsschool, zodat mensen
na een traject van 2 of 3 jaar een vakman
worden. Daar pikken wij de besten uit.
Iedereen heeft gezonde ambitie, dus je
moet zorgen dat men kan doorgroeien.
Je moet zorgen voor een boeiende arbeidsplaats en dat mensen de mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Dat is het mooie aan VDL: je moet
het hier zelf doen. ‘Niet lullen maar
poetsen’. De bedrijfsdirecteuren komen
uit de eigen gelederen. Zij hebben een
stukje cultuur van VDL meegekregen
en hebben verschillende posities binnen
het bedrijf gehad. In de jaarlijkse rondes
kijk je naar de mensen die komen bovendrijven en die ambities hebben. Daar
maak je actief gebruik van. Die mogelijkheden en de posities die ontstaan
zorgen voor een goede doorstroom binnen het bedrijf en dat stimuleren we.”

“Je moet het hier zelf
doen, ‘niet lullen
maar poetsen’”
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Thema Complexe Productieprocessen
Het binnenshuis halen van steeds meer productiestappen is een bewuste
strategie binnen het bedrijf AME, dat zich toelegt op de productie en ontwikkeling van producten met in de kern elektronica. Loek Botman, werknemer
bij AME en tevens student Operations Management & Logistics, licht toe hoe
AME omgaat met de toenemende productiecomplexiteit in deze transitie.
TEKST Gillis van de Zande FOTOGRAFIE Willemijn Steens

AME
Productiebeheersing tot de max
Voordat ik begin aan mijn interview met
Botman over complexe productieprocessen, krijg ik een kijkje in de productiekeuken van AME onder begeleiding
van Gijs van Miert. Ook Van Miert was
tijdens zijn studie Operations Management & Logistics werkzaam bij AME en
bekleedt inmiddels de functie project
coördinator. Naast de indrukwekkende
productielijnen, waarop PCB’s middels
maatwerk worden voorzien van diverse
elektronicacomponenten, vallen een
aantal zaken op. De opslagruimte voor
inkomende goederen is relatief klein en
er staat slechts één medewerker aan een
productielijn. “Alles wat aan materialen
binnenkomt willen we bij AME zo snel
mogelijk ordenen en verplaatsen naar
het magazijn. Daarnaast zijn onze productielijnen bijna volledig geautomatiseerd, waardoor er bijna geen mensenwerk in het productieproces zelf aan te

pas komt,” legt Van Miert uit. Eenmaal
aangekomen bij de systeemassemblage
blijkt hoe uitgebreid het scala aan producten is dat AME produceert. De geproduceerde PCB’s worden verwerkt
in onder andere slimme thermostaten,
dashboards voor koffiemachines en
elektrische onderdelen van trapliften,
elektrische fietsen en bubbelbaden.
“We maken steeds meer verschillende
eindproducten waarin elektronica verwerkt is. Dit vereist nieuwe bewerkingsstappen, waardoor ons productieproces steeds complexer wordt”, licht Van
Miert toe.
Productieproces
Na de rondleiding vat Botman de productieprocessen van AME nog eens kort
samen: “Bij AME hebben we vijf ‘workcenters’ waarop verschillende bewerkingen plaatsvinden. Het eerste workcenter

AME
Applied Micro Electronics (AME) is in 1996
opgericht door drie studenten van de TU/e.
Inmiddels telt het bedrijf 150 werknemers.
AME bestaat uit een ontwikkelafdeling en
een productieafdeling. Hierin onderscheidt
AME zich van vele andere bedrijven in de
elektronicabranche, omdat die zich meestal
richten op enkel de ontwikkeling en de
productie uitbesteden naar Azië. Jaarlijks
groeit AME 20 tot 25 procent en deze groei
lijkt voorlopig niet te stagneren.
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is ‘Electronics Manufacturing’, waar de
PCB-productie plaatsvindt, wat inhoudt
dat op dit workcenter de slimme elektronicaonderdelen door geautomatiseerde
productielijnen geassembleerd worden
en volledig worden getest in de lijn. Een
klein gedeelte van deze elektronica onderdelen worden direct als halffabricaat
geleverd aan klanten. AME richt zich
echter met name op het produceren van
completere producten, waardoor acties
op andere workcenters benodigd zijn
om tot een totaal product te komen. Op
de vier andere workcenters vinden respectievelijk ‘Wiring’, ‘Milling’, ‘Injection Moulding’ en ‘System Assembly’
plaats. Het workcenter voor Wiring is
er sinds kort en kent enkele hoog geautomatiseerde kabelbewerkingsstappen.
Bij Milling worden spuitgietmallen gemaakt, die AME gebruikt in zijn eigen
productiebewerkingen. Bij Injection

“AME heeft het liefst zoveel
mogelijk aspecten van de
productie in eigen hand”
Moulding worden deze mallen gebruikt
om plastic onderdelen te maken voor
het eindproduct. Uiteindelijk komen
alle onderdelen uit de diverse workcenters samen bij System Assembly, waar
alles in elkaar wordt gezet en nog een
laatste test wordt ondergaan.”
Het productaanbod van AME is stijgende. Botman: “De nieuwe producten die

we produceren, vereisen steeds meer
bewerkingsstappen, waardoor er meer
verschillende routes ontstaan tussen de
workcenters om een product te kunnen
maken. Natuurlijk verhoogt dit de complexiteit van je productieproces.”
Insourcing
Het complexer worden van het productieproces heeft alles te maken met

de filosofie van AME waarin gestreefd
wordt naar volledige beheersing van het
productieproces en het uitsluiten van
onzekerheden. “AME heeft het liefst zoveel mogelijk aspecten van de productie
in eigen hand, zodat we de kwaliteit van
ons productieproces kunnen waarborgen en betrouwbare levertijden kunnen
garanderen aan onze klanten”, vertelt
Botman. Om dit streven verder uit te
bouwen, kiest AME ervoor om steeds
meer productiestappen zelf uit te voeren, wat in de productiewereld ook wel
bekend staat als ‘insourcing’. “AME is
gestart als een bedrijf dat zich volledig
toelegde op de ontwikkeling en productie van elektronica. Inmiddels produceert AME geïntegreerde oplossingen
met in de kern nog steeds elektronica,
maar ook de mechanische componenten eromheen. Zo volgen er steeds
meer uitbreidingen in het arsenaal van
plastic- en metaalbewerkingen op de
vloer. Kennis die vereist is om deze mechanische bewerkingen op te zetten en
te beheersen, halen we niet via andere
bedrijven binnen, maar ontwikkelen we
zelf. Lessen die we geleerd hebben uit
de elektronica projecteren we op mechanica. AME is in die zin vrij autodidactisch”, stelt Botman.
Manufacturing Execution
Om de toenemende complexiteit binnen het productieproces te kunnen
overzien en reguleren, focust AME zich
sterk op ‘Manufacturing Execution’. Manufacturing Execution is het beheersen
en controleren van alle processen op de
werkvloer. “Concreet houdt dat in dat je
continu monitort wat op welke lijn en op
welk workcenter gemaakt wordt en welke componenten daarvoor worden gebruikt, maar ook wanneer er onderhoud
aan machines gedaan moet worden. Met
deze informatie kun je de kwaliteit van
je productieproces in de gaten houden

02

01 PCB’s verzameld na assemblage
02 Geautomatiseerde lijmmachine
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Loek Botman bij AME

“De kans op een
ondermaats product is
nihil”
en weet je exact hoeveel producten er in
het productieproces zitten, wat de voorraad van componenten op de vloer is en
hoe het gesteld is met de doorlooptijd”,
licht Botman toe. Alle producten hebben een unieke barcode, die voor en na
iedere bewerking wordt gescand. Hierdoor worden alle producten accuraat gevolgd in het productieproces. Nadat een
product is afgeleverd bij een klant, kan
nog herleid worden op welke momenten, welke bewerkingen zijn uitgevoerd
en welke componenten zijn gebruikt
voor dat product, wat natuurlijk waardevol is om eventuele complicaties te
achterhalen.
Verder worden machines en producten
gedurende het productieproces getest,
voordat een volgende bewerking uitgevoerd wordt. Dit gebeurt niet steekproefsgewijs, maar continu voor ieder
product, voor en na iedere bewerking.
SCOPE DECEMBER 2014
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Ruim anderhalf jaar geleden startte
Botman met zijn bachelor eindproject bij
AME. In het project onderzocht hij of en
hoe verbruik van componenten op een
productielijn direct van de voorraad kon
worden afgeboekt, door machinedata
te gebruiken. Aangezien de correcte
machinedata uiteindelijk niet te extraheren
was, is het project blijven liggen, maar na
het aanschaffen van een Manufacturing
Execution System zou het wellicht weer
mogelijk worden. Na afronding van het
project kreeg hij het verzoek om werkzaam
te blijven bij AME. Hiervan maakte Botman

afgelopen zomer gebruik, toen zijn taak als
voorzitter van studievereniging Industria er
nagenoeg opzat. “Gemiddeld werk ik 16 uur
per week bij AME. Na een aantal maanden
werd ik opgenomen in een projectgroep, die
verantwoordelijk is voor het aanschaffen
van een MES, wat een grote verandering
voor het bedrijf gaat worden. Ik ben één
van de drie verantwoordelijken voor deze
beslissing. Dat is redelijk uniek, want bij
veel bedrijven zou je eerst een paar jaar
op de planningsafdeling moeten werken
voordat je over zoiets mag meebeslissen”,
stelt Botman.

Mocht er een testwaarde buiten de
toegestane bandbreedte schieten, dan
wordt dit over het algemeen automatisch gecorrigeerd, zonder dat hier een
medewerker aan te pas hoeft te komen.
Een product dat niet aan de kwaliteitseisen voldoet, kan automatisch van de lijn
verwijderd worden. Als meerdere producten in een kort tijdsbestek buiten de
specificaties vallen, blokkeert de lijn totdat het probleem is opgelost. Hierdoor
is het productieproces uiterst betrouwbaar en de kans op een ondermaats product nihil.

hogere eisen die we aan procesbeheersing en -bewaking stellen, heeft echter
geresulteerd in een zoektocht, waarmee
we nieuwe productieprocessen gemakkelijker kunnen integreren. Om dit te
kunnen verwezenlijken, zijn we bezig
met de aanschaf van een productiebeheersingssysteem; een zogenoemd Manufacturing Execution System (MES).
Een MES registreert en volgt nauwlettend iedere bewerking in een productieproces. Als er één aspect in een productieproces verandert, dwingt een MES
af dat er altijd een controle wordt uitgevoerd voordat de productie kan starten.
Daarnaast legt een MES een koppeling
met machines, zodat deze met elkaar
in contact staan. Wanneer het scala
aan producten blijft toenemen, is accurate communicatie tussen machines en
workcenters essentieel. In een productieproces dat steeds complexer wordt,
heb je een helikopterperspectief nodig
om alles te kunnen overzien. Een MES
kan ons de helikopter leveren waarmee
dat mogelijk is.”

MES
De toenemende mate van insourcing
van productiebewerkingen zorgt ervoor
dat het monitoren van het productieproces complexer wordt. “AME heeft tot
op heden de elementen die betrekking
hebben op de productie- en procesbeheersing in eigen beheer ontwikkeld,
wat neerkomt op onder andere ‘traceability’ systemen, onderhoud, ‘statistical
process control’ (SPC) en het dashboarden hiervan. De verbreding van activiteiten, de groei van de organisatie en de

Thema Complexe productieprocessen
Naast het produceren van decoratieve verf, staat de Nederlandse multinational AkzoNobel bekend om het produceren van coatings en specialistische
chemicaliën. Lanny Duvall, supply chain director bij de verfgigant, vertelt
over de complexiteit van deze productieprocessen.
TEKST Iris Huisman

Touching your life
24/7
Complexiteit
AkzoNobel bedrijft een veelheid van
productieprocessen met een uiteenlopende complexiteit. “Het lijkt voor een
buitenstaander misschien een onmogelijke opgave om dit goed te beheren. De
specifieke kennis van het basisproces,
het ontwerp en bouw van installaties en
het bedrijven en onderhouden daarvan
is daardoor verdeeld over een groot aantal ervaren specialisten“, vertelt Duvall.
Voor deze specialisten ligt de focus op
continue verbeteren. “Verbeteren doe
je door je continue af te vragen hoe de
werkzaamheden efficiënter, veiliger
en milieuvriendelijker kunnen, door
het delen van best practices en door te
standaardiseren.” In de kern is onze
aandacht hierbij altijd gericht op people,
process en products. Wij zijn ons er van
bewust dat het succes van een bedrijf
voor een groot deel bepaald wordt door
de betrokkenheid van onze medewerkers bij de onderneming.
Vooruitstrevend in veiligheid
In september 2014 eindigde AkzoNobel
voor de derde keer op rij op nummer
één van de Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) in haar bedrijfstak. Deze
index, die alom wordt gezien als de
meest gerespecteerde onafhankelijke
duurzaamheidsindicator, benchmarkt
de duurzaamheidsprestaties van vooraanstaande ondernemingen, gebaseerd
op milieu-, sociale en economische prestatie, inclusief toekomstgerichte indicatoren. Deze waardering is voornamelijk

te danken aan een beleid dat in de afgelopen jaren zorgvuldig is opgebouwd. In
dit beleid staan duurzaamheid, innovatie en continue verbeteren centraal.

“Als een
buitenstaander een
nieuwe productiesite
zou moeten opzetten
ergens in de
wereld, zou dit een
onmogelijke opgave
zijn”
Bij AkzoNobel staat veiligheid hoog in
het vaandel. We vinden het belangrijk
dat alle medewerkers zich veilig voelen
en ook veilig zijn bij het uitvoeren van
hun werkzaamheden. Er vinden intensieve periodieke controles plaats op de
juiste toepassing van de uitgebreide set
veiligheidsvoorschriften. Daarnaast zijn
er speciale programma’s en trainingen
op het gebied van risico-inschattingen
en veiligheidsbewustwording. Als onderdeel van ons Life Saving Rules programma heeft elke medewerker de
bevoegdheid een werkzaamheid stil te
leggen wanneer hij of zij van mening is
dat zijn of haar eigen veiligheid of dat
van anderen in gevaar is. Wij hervatten
het werk pas weer nadat een nieuwe risicoanalyse is verricht en de zorg volledig
is weggenomen.”

AkzoNobel richt haar researchinspanningen voor een groot deel op het ontwikkelen van nieuwe producten die
zowel tijdens de productie als bij de
toepassing ervan een zo laag mogelijke
belasting voor het milieu opleveren.
“Dit geldt voor de hele waardeketen. Dat
houdt in dat we nauwlettend werken
aan het verlagen van de ecologische footprint van onze eigen productieprocessen maar ook dat van onze grondstofleveranciers en klanten,” aldus Duvall.
Deze focus op duurzaamheid is volgens
Duvall niet gegrond op puur idealistische overwegingen maar ook op de overtuiging dat duurzaamheid een zeer ge-

Beter kijken, verder
zien
Iedere dag kom je in aanmerking met
producten van AkzoNobel. Tijdens het
ochtendritueel al, met bijvoorbeeld
shampoo en schoonheidsproducten.
Tijdens het ontbijt zijn producten zoals
Jozo zout en andere toevoegingen aanwezig om aan je ontbijt meer smaak
toe te voegen.
En kijk jij in de ochtend als eerste op je
iPhone? Dan kom je waarschijnlijk wel
heel vaak met de multinational in aanraking. De lak is namelijk geleverd door
AkzoNobel, net als die van miljoenen
laptops.
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zonde business case heeft. “Door ons te
richten op duurzame producten maken
we juist die producten die onze klanten
nu en in de toekomst vragen.”
Wereldwijd een eenheid
AkzoNobel, met het hoofdkantoor in
Amsterdam, is actief in meer dan tachtig landen. “Wij hebben dan ook te maken met een groot aantal verschillende
landelijke wet- en regelgevingen waaraan in alle gevallen moet worden voldaan”, vertelt Duvall.
Desalniettemin streeft AkzoNobel zoveel mogelijk een eenheid te zijn over
al haar locaties. “Onze hoge veiligheidsvoorschriften worden wereldwijd toegepast en gaan in vele gevallen verder dan
de lokale vereisten. Het gaat hierbij om
voorschriften voor het ontwerp, bedrijven en onderhouden van onze installaties. Daarnaast is het belangrijk dat binnen alle landen, locaties en afdelingen
dezelfde definities worden gehanteerd.
Zo werken we met gestandaardiseerde
performance indicatoren over de hele
wereld. Dit wordt gedaan om verwarring
te voorkomen, efficiëntie te verhogen en
de complexiteit te reduceren.”
Expertise
Als voorbeeld van projecten waarin de
expertise van AkzoNobel leidt tot samenwerkingen op de lange termijn
noemt Duvall de chemie-eilanden voor
papierfabrieken in Brazilië. “Wij zoeken voortdurend naar innovatieve en
duurzame oplossingen die aansluiten
bij de operationele behoeften van onze
SCOPE DECEMBER 2014
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klanten. Wij hebben voor deze klanten
een aantal chemie-eilanden gebouwd
waarmee wij zorgdragen voor alle chemiehandelingen binnen deze papierfabrieken. Deze chemie-eilanden, gevestigd midden in het oerwoud, voorzien
papierfabrieken, via directe pijpleidingen, op een duurzame en veilige manier
van de juiste chemicaliën om hun pulp
te bleken.
Concluderend
AkzoNobel streeft ernaar een voorloper te zijn op het gebied van veiligheid,
innovatie en duurzaamheid. Deze focusgebieden zijn verankerd in de bedrijfsprocessen en geïntegreerd in de
strategie en management tools. Door
de ervaring en expertise van AkzoNobel
blijkt de complexiteit van de bedrijfsprocessen goed handelbaar. Het opsplitsen

“Het is complex in de
ogen van de persoon
die naar het proces
kijkt”
van deze processen zorgt ervoor dat de
complexiteiten individueel van elkaar
kunnen worden bekeken en verbeterd.
Zo zorgt AkzoNobel ervoor dat zij haar
producten, variërend van decoratieve
verf en Jozo zout tot de coating van een
vliegtuig, efficiënt en op een veilige en
duurzame manier kan produceren voor
haar klanten. Nu en in de toekomst.

Lanny Duvall
Lanny Duvall is geboren in Amerika.
In 1991 studeerde hij af aan de
universiteit van Washington in de
richting
Chemical
Engineering.
Gedurende zijn carrière heeft hij
verschillende productie sites opgezet
en verbeterd in Azië. Momenteel is
hij drie maanden werkzaam binnen
AkzoNobel, wat tevens zijn eerste baan
in Nederland is.

Carrière
Doe wat je interessant vindt en investeer in je toekomst. Met deze instelling begon alumnus Paul Enders aan zijn carrière. Dat bracht hem met een
omweg toch weer terug bij ASML, het bedrijf waar hij afstudeerde. Een blik
op zijn carrière.
TEKST Jan-Thijs Koster

Supply Chain
dirigent bij ASML
Na zijn afstuderen bij ASML op het gebied van reserveonderdelenplanning
wilde Paul Enders graag promoveren
in het buitenland. Hij vertelt: “Een van
de strategieconsultants, die ik destijds
sprak, zei: als je ooit wilt promoveren,
dan moet je het nu doen.” Zo gezegd, zo
gedaan: na de negen maanden durende
implementatie van zijn afstudeerproject
in SAP, verhuisde hij naar Amerika.
Hier startte hij een promotietraject op
de Tepper School of Business aan Carnegie Mellon University in Pittsburgh.
Tijdens zijn promotietraject kwam hij
erachter dat hij niet de rest van zijn leven onderzoek wilde doen, maar praktische problemen wilde oplossen, liefst in
teamverband. Paul solliciteerde vervolgens bij The Bosten Consulting Group

ASML
Het Veldhovense ASML is een hightech
bedrijf dat machines maakt, waarmee
fabrikanten zoals Samsung, Intel en TSMC de
chips voor hun producten produceren. ASML
is door haar technologische voorsprong
marktleider, met ongeveer negentig procent
van de chipmachinemarkt in handen, en de
beurswaarde breekt record na record. ASML
produceert de chipmachines grotendeels
in Veldhoven, maar ook in Taiwan en het
Amerikaanse San Diego en Wilton worden
modules gemaakt.

(BCG) en ging aan de slag als strategieconsultant. ASML bleef echter trekken
en na drie jaar besloot Paul terug te keren naar ASML.

“De mensen die de
grote brandblushelm
dragen, hebben het
voor elkaar gekregen”
In ritme produceren
De nieuwste technologische ontwikkeling van ASML is een chipmachine die
gebruikmaakt van Extreme Ultraviolet
licht (EUV). De ontwikkeling van deze
technologie is al geruime tijd gaande
en ASML bereidt zich voor op volumeproductie. De afdeling ‘Supplier Quality
and Logistics’ waar Paul Senior Manager is, zet onder meer de noodzakelijke
logistiek hiervoor op. Paul vertelt: “Onze
afdeling kijkt naar ons netwerk van leveranciers. We kijken dan naar de logistieke prestaties en de ontwikkelingen
van onze leveranciers op de ultrakorte,
middellange en lange termijn. Op de
ultrakorte termijn grijpen we in op het
moment dat er iets misgaat bij de leverancier. Op de middellange termijn
kijken we naar het plaatsen van orders
bij leveranciers en garanderen dat die
op tijd binnenkomen. Tot slot kijken we
naar de lange en extreem lange termijn.
We proberen dan betrokken te zijn bij
leveranciersontwikkeling, zoals het initiëren en stimuleren van kwaliteitsverbeteringsprojecten.”

Paul gaat verder: “Een typisch vraagstuk
dat we tegenkomen is: als we ons productieplan willen verhogen, welke leveranciers moeten dan hoeveel investeren
en op welke termijn? In samenwerking
met ‘Procurement’ inventariseren we
supply chain investeringsbeslissingen
over verschillende leveranciers en dragen die binnen ASML ter besluitvorming aan. Je zou dit werk als ‘supply
chain dirigent’ kunnen omschrijven,
want we zorgen ervoor dat alle leveranciers in hetzelfde ritme investeren en
produceren.” Om volumeproductie van
de EUV-chipmachines voor te bereiden,
is het van belang dat er bij de leveranciers genoeg capaciteit is om de leveranties op te kunnen schalen. Of zoals Paul
het verwoordt: “We zeggen tegen leveranciers: we weten dat we qua volume
omhoog gaan, maar niet exact wanneer.
Daarom willen we inzicht in jullie investeringsbehoefte en –leadtime, zodat
we tijdige besluitvorming kunnen realiseren, ook al kunnen we jullie nog niet
exact vertellen wanneer wij jullie leveranties nodig gaan hebben.”
De ontwikkelingen van leveranciers in
de aanloop naar de volumeproductie
van de EUV-chipmachines noemt Paul
dan ook het meest uitdagende aspect
van zijn baan. “Op het moment dat de
productie daadwerkelijk wordt opgeschaald, exploderen de te produceren
volumes snel. De uitdaging is dan om
ervoor te zorgen dat de hele keten het
aan kan. Op voorhand weten we al dat
de keten op allerlei plekken gaat piepen
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“De Eindhovense student is beter
dan dat die zichzelf inschat”
en kraken. Het mooie is om dit te voorzien en preventief op te lossen.”

Foto Marcel van Eupen

Brandblushelm
“Door de constante stroom aan innovaties zijn er soms kinderziektes met de
chipmachines die direct gevolgen hebben voor onze beurswaarde. Om dit te
voorkomen, is iedereen erop ingesteld
om de kinderziektes bij de chipmachines direct op te lossen. Als gevolg daarvan heerst er een mentaliteit binnen
ASML waarbij mensen veel met belangrijke, urgente dingen bezig zijn, en de
belangrijke, niet-urgente zaken worden
uitgesteld tot ze urgent zijn geworden.
De mensen die de grote brandblushelm
dragen hebben wellicht soms de overhand en de mensen die preventief werken krijgen wat minder de aandacht.”
Dat deze zaken hem opvallen, komt
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volgens Paul door de brede blik die
technisch bedrijfskundigen wordt aangeleerd. “Het is dan ook typisch iets
waar natuur- of werktuigbouwkundigen
minder snel toe geneigd zijn. Ik denk
dat je als technisch bedrijfskundige één
van de breder denkenden bent, maar
wel genoeg van de bèta-kant hebt meegekregen om het gesprek aan te kunnen
gaan en te snappen waar het over gaat.”
Als andere belangrijke pluspunten van
de studie noemt Paul: de supply chain
gedachtegang en de kwantitatieve benadering. Paul licht toe: “Als er ergens in
het veld bij de klant iets misgaat, moet je
toch de hele keten proberen te overzien.
Je gaat heus geen model meer doorrekenen dat je ooit van een professor hebt
geleerd. Wel gebruik je soms, bewust en
onbewust, de inzichten die je daaruit
hebt gehaald.”

“Blijf in jezelf
investeren, ook als je
niet zeker weet wat de
future returns gaan
zijn.”
Terugkijkend op de studie mist Paul
vooral zaken die betrekking hebben op
financiële aspecten van bedrijven. “Je
leert tijdens de studie hoe een balans in
elkaar zit, een stukje management accounting en hoe je de prestaties van een
fabriek of bedrijf beoordeelt. Daar zit
zoveel meer achter wat je niet geleerd
krijgt, waarvan ik denk dat het wel relevant en interessant is. Aan de andere
kant, als je me vraagt: ‘Voor wat had je

jouw extra financiële kennis dan in willen ruilen?’ Dan heb ik moeite om echt
iets te vinden.”
Ontwikkel jezelf
Eenmaal over zijn studie begonnen, belandt Paul op de praatstoel. De belangrijkste aanbeveling die hij geeft, is om
in jezelf te investeren en dingen naast
je studie te doen: “Doe iets bij je studievereniging, studentenvereniging, sportvereniging of waar dan ook. Ontwikkel
jezelf. Ja, dat gaat soms op de korte
termijn ten koste van feestjes of andere
zaken in je privéleven. Blijf in jezelf investeren, ook als je niet zeker weet wat
het gaat opleveren in de toekomst. Doe
vooral dingen waar je energie uit haalt.
Afhankelijk van je eigen risicoprofiel
kun je kiezen voor iets met meer risico
en ook meer pay-off, bijvoorbeeld een
jaar rond de wereld reizen, of iets met
wat minder risico en wat minder pay-off,
zoals gewoon een jaar studeren. Daartussen ligt een scala aan keuzes. Je kiest
niet voor een vast pad, je kiest ervoor om
dingen af te sluiten of open te houden.”
Tot slot valt het Paul op dat Eindhovense studenten zichzelf onderschatten.
“Tijdens mijn tijd bij BCG viel het mij
op dat er relatief weinig sollicitaties uit
Eindhoven kwamen, maar dat degenen
die solliciteerden vaak succesvol waren.
Misschien dat Eindhovenaren wat te bescheiden zijn of wat minder bewust met
hun carrière bezig zijn. Als je overweegt
om ergens te gaan werken: solliciteren
is het minste wat je kan doen. In het
slechtste geval word je afgewezen, maar
het is geen schande om afgewezen te
worden door een bedrijf dat duizenden
sollicitaties per jaar krijgt en dertig man
per jaar aanneemt. Eindhovenaren lijken zichzelf daarvoor te willen beschermen, of denken: ik ben toch niet goed
genoeg. Dat is samen te vatten met: Heb
eens wat meer lef!”

Paul Enders
1998-2004

TU/e Master Operations Management & Logistics

2001-2002

Voorzitter Industria

2004-2004

Implementatie afstudeeronderzoek bij ASML

2005-2010

PhD Operations Management

2010-2013

Consultant bij The Boston Consulting Group

2011-heden

Voorzitter Alumni VBI

2013-heden

Senior Manager Supplier Quality and Logistics bij ASML
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Elevator Pitch
TEKST Joep van den Bogaert FOTOGRAFIE Sander Peters
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“

Elevator Pitch
Dat de SCOPE er mooi en verzorgd uitziet,
dat hoef ik je niet meer te vertellen. Dat
het inhoudelijk ook zijn mannetje staat,
zullen de fanatiekere SCOPE-lezers ook
kunnen beamen. Maar wat kan SCOPE eigenlijk nog meer voor jou betekenen?
Studenten
Ben jij student Technische Bedrijfskunde?
Dan kun jij meehelpen om dit blad te voorzien van een goed verhaal of een mooie
lay-out. Als redacteur krijg je de kans om
vooraanstaande professoren en topmensen van grote multinationals te interviewen. Daarnaast leer je hoe je een leuk en
prettig lezend artikel schrijft en werk je zo
aan je schrijfvaardigheid. Als je afﬁniteit
hebt met taal en grammatica, dan kun je
ook eindredacteur worden en de uitdaging
aangaan om iedere SCOPE weer zonder
spelfouten af te leveren. Ben je meer visueel ingesteld en heb je een oogje voor
design? Kom dan bij het vormgevingsteam
en zorg dat het blaadje een mooi geheel
wordt. Daarvoor hebben we natuurlijk
ook mooie foto’s nodig. We kunnen nieuwe fotografen goed gebruiken, dus als je
foto’s maken leuk vindt, ben je meer dan
welkom. Wij hebben een camera voor je

beschikbaar, dus dat is geen excuus meer!
Actief zijn bij SCOPE is niet alleen heel leerzaam, het is ook gewoon heel leuk! Met
een team van zo’n 35 man werk je naar
een fantastisch eindproduct toe. Zou jij
het niet tof vinden als je jouw artikel, foto
of opmaak in je handen kunt houden, wetende dat er 2500 mensen hetzelfde doen?
Word jij de nieuwste versterking van de
SCOPE commissie?
Bedrijven
Wilt u uw bedrijf promoten onder Technische Bedrijfskunde studenten en alumni?
Via SCOPE bereikt u er meer dan 2500 in
één keer. U kunt op verschillende plekken
in ons blad adverteren en daarbij bieden
we zelfs een artikel aan. Op deze manier
kunt u zich optimaal proﬁleren als een interessante werkgever.
Start-ups
Voor studenten, academici en professionals met een innovatief idee, bieden wij
de kans dat idee te promoten. Zo creëer je
direct exposure door heel Nederland. Ben
jij de volgende die de lift in stapt en een
overweldigende Elevator Pitch houdt?

”

Wie?

Elevator Pitch

Joep van den Bogaert over SCOPE

SCOPE biedt studenten, academici en
professionals een podium om innovatieve
ideeën te pitchen bij meer dan tweeduizend
lezers. Uw ‘elevator pitch’ hier?
E-mail SCOPE@industria.tue.nl
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Faculteit
Ton de Kok, hoogleraar Operations Management,
spant zich al jaren in om de studie Industrial Engineering internationaal op de kaart te krijgen.
In dit artikel legt hij de noodzaak hiervan uit en
licht hij toe wat de interne en externe bedreigingen zijn voor de positie van onze faculteit op het
internationale speelveld.

Excelleren om niet te
marginaliseren
Vrouwenhockey
“Op dit moment worden alle universiteiten in Nederland goed gewaardeerd. Ik
denk dat het succes van onze universiteiten deels gebaseerd is op de welvaart
die nodig is om mensen zichzelf te laten
ontwikkelen. Je kunt het vergelijken met
vrouwenhockey. Het Nederlandse vrouwenhockey is top of the bill: twee keer
achter elkaar Olympisch kampioen. Dit
is een welvaartsverschijnsel; over een
jaar of tien, twintig, als meer landen
zich toeleggen op deze sport, zal dit niet
meer het geval zijn. Waarschijnlijk gaat
het net als bij het Nederlandse voetbal;
Feyenoord was in 1969 op zijn top, Ajax
werd drie jaar daarna Europees kampioen. Dit kon gebeuren, omdat we een
relatief rijk land waren met de financiële
middelen om een toevallige generatie de
kans te geven om zich te ontplooien.
Zodra meer landen welvaart vergaarden
en zich toelegden op de sport, werd de
concurrentie groter, terwijl het Nederlandse voetbal niet veranderde. Zo zal
het ook gaan met het vrouwenhockey en
het onderwijs: als we niet verbeteren nu
de concurrentie groter wordt, dan gaan
we marginaliseren. Dat is erg zorgelijk
SCOPE DECEMBER 2014
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voor het onderwijs op nationaal niveau,
maar ook voor de TU/e en voor de faculteit
Industrial Engineering.”
Externe dreigingen
Volgens De Kok is de dreiging van de
concurrentie uit het buitenland groot.
“De wet van de grote aantallen werkt
niet in ons voordeel. Voor ontwikkeling, innovatie en het creëren van banen
zijn ontzettend slimme mensen nodig.
Daarom is vooral voor een klein land als
dat van ons, met maar een kleine vijver
om uit te vissen, de concurrentie uit het
buitenland een extra grote dreiging.”
Naast slimme mensen, is er voor ontwikkeling, innovatie en het creëren
van banen veel geld nodig. Om deze
dreiging uit te leggen, neemt De Kok
Duitsland als voorbeeld. “Je moet je
voorstellen, wij zijn zeventien miljoen,
belastingbetalende Nederlanders. Als
je je indenkt dat er in Duitsland tachtig
miljoen mensen wonen die hun belastinggeld kunnen consolideren voor een
aantal specifieke projecten, dan kunnen
wij daar nooit tegenop. Duitsland heeft
de afgelopen tijd royaal geïnvesteerd in
onderzoek op het gebied van Innovation

Foto Bvof.nl
Foto
Bart van Overbeeke

TEKST Lotte Vugs

Management (IM) en Operations Management and Logistics (OML) met het
EffizienzCluster LogistikRuhr.” Het EffizienzCluster LogistikRuhr is geasscocieerd met het Fraunhofer instituut IML,
een groot onderzoeksinstituut op het gebied van Logistiek. Het Effizienzcluster
streeft naar efficiëntere logistiek om het
concurrentievermogen van het Ruhrgebied te versterken. De Duitse overheid
heeft in 2010 veertig miljoen euro in dit
project geïnvesteerd om het vijf jaar lang
te ondersteunen.
Interne dreiging
De dreigingen komen volgens De Kok
niet alleen van buitenaf. Ook intern
wordt de positie van het Nederlandse
onderwijs bedreigd. “De Nederlandse
overheid focust al enige tijd op de kwaliteit van het onderzoek. Dit heeft gezorgd
voor een transitie naar wetenschappelijke kwaliteitsverbetering, maar door
deze focus moeten we wel steeds meer
verantwoording afleggen en dat vertaalt
zich in meer administratie. Bovendien
heb ik gemerkt dat er op de TU/e in deze
transitie naar wetenschappelijke kwaliteitsverbetering een stukje samenwerking, een stukje gemeenschappelijke

Ton de Kok
Hoogleraar Operations Management

Ton de Kok is hoogleraar Operations
Management bij de capaciteitsgroep
Operations
Planning,
Accounting
& Control (OPAC). Na zijn studie
Wiskunde en Economie in Leiden
haalde hij zijn doctoraat aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam, waarna
hij als senior consultant en logistics
innovation manager werkzaam is
geweest bij Philips. Sinds 1992 is hij
fulltime professor aan onze faculteit.
Vanuit zijn capaciteitsgroep zet hij
zich al jarenlang in voor de verbetering
van de kwaliteit en reputatie van onze
faculteit.

ambitie, verloren is gegaan. Wij wedijveren nu binnen de faculteit om dezelfde,
interne fondsen in plaats van samen te
werken.”
Ondanks de focus van de overheid op
de kwaliteit voor het wetenschappelijke
onderzoek, wordt er minder tijd voor
onderzoek vrijgemaakt. “In mijn tijd,
de jaren ‘90, kon iemand nog drie dagen in de week vrijgesteld worden van
onderwijs om onderzoek te doen; dat
gebeurt nu nog maar zelden. Op de faculteit en op de rest van de TU/e staat
het onderzoek momenteel enorm onder
druk door de introductie van de nieuwe
onderwijsstructuur, het Bachelor College. Dit zou tijdelijk moeten zijn, maar
voor je het weet, wordt het normaal om
relatief gezien veel meer met onderwijs
bezig te zijn dan met onderzoek. Op dat
moment word je een onderwijsfabriek.’’
Teaching University
“Wij marginaliseren als wij niet ergens
excelleren. Nu zitten we in een tijdsgewricht waarop mensen van deze faculteit als onderzoekers serieus worden genomen door mensen van internationaal
vooraanstaande universiteiten. Mijn

verwachting is dat het educatieve landschap van Europa gelijk wordt aan dat
van de VS, met maar een select aantal
universiteiten dat excellent onderzoek
en onderwijs kunnen faciliteren. Aangenomen dat dit gebeurt en tevens de
interne en externe dreigingen in acht
nemend, verwacht ik niet dat wij bij
deze selecte groep gaan horen als we
nu niets doen. Mijn schrikbeeld is dat
we anno 2025 een teaching university
zijn: dat we geen tijd meer hebben voor
onderzoek en meer gaan lijken op een
HBO-instelling. Dit kunnen we alleen
voorkomen door te excelleren.’’
MIT en Harvard
“Wat we voornamelijk nodig hebben om
te excelleren is ambitie. De hele faculteit
moet achter de aggregraatdoelstelling
staan dat in 2025 iedereen in Europa
zegt: “Wil je écht ergens een kwalitatief
goede Industrial Engineering studie
volgen, dan moet je in Eindhoven zijn”.
Om dit te bewerkstelligen, moet je je afvragen hoe MIT en Harvard ooit zover
zijn gekomen. Zij hebben kennelijk een
proces in elkaar weten te zetten, waarbij
excellente studenten excellente resultaten leveren. Deze studenten stellen later

in het bedrijfsleven blijkbaar ook niet teleur. Als alumni dienen ze als ambassadeurs en versterken ze de naam van de
universiteit. Dit leidt vervolgens weer tot
meer excellente studenten en meer geld.
Op die manier is een reinforcing loop
gecreëerd, waardoor deze universiteiten
steeds meer afstand konden nemen van
andere universiteiten. Zover als MIT
en Harvard zijn wij natuurlijk nog lang
niet, maar je moet wel een beeld hebben
van waar je naar streeft.’’

“Mijn schrikbeeld is
dat we in 2025 een
teaching university
zijn”
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“Ik mis ambitie bij de studenten,
bij de hoogleraren, eigenlijk bij
de hele faculteit.”

Reputatie
Wanneer we écht ambiëren om te excelleren, kan de faculteit een bepaalde reputatie opbouwen. “De eerdergenoemde
ambitie moet zich vertalen in een nauwe
samenwerking tussen de faculteit en de
stakeholders: wetenschappers, bedrijven en ministeries. Met die stakeholders
moet je zodanig relaties opbouwen, dat
ze zeggen: “Bij de faculteit Industrial
Engineering, daar gebeurt het”. Wanneer dat het geval is, bouw je als faculteit
een reputatie op waarmee je internationaal aanzien kunt verwerven.”

raren van de faculteit worden gerespecteerd door vooraanstaande wetenschappers. De tweede stap is erkenning door
experts. Dit is moeilijker te bereiken.

De reputatie die nodig is om internationaal aanzien te verwerven, bestaat
voor Industrial Engineering volgens De
Kok uit drie stappen. De eerste stap is
erkenning binnen de monodiscipline,
erkenning door wetenschappers met
soortgelijke expertise. Volgens De Kok
is deze stap al wel behaald: de hoogle-

“Een bedrijfsprobleem is een veelkoppig
monster, dat bijna nooit door één monodiscipline kan worden opgelost. Professionals moeten dus breder kijken dan
wetenschappers. Dit maakt ze een stuk
kritischer.” De derde stap is de echte top:
erkenning door CEO’s. Volgens De Kok
is dat helemaal niet zo onhaalbaar, want

“Je wilt dat
stakeholders
zeggen: “Bij de
faculteit Industrial
Engineering, daar
gebeurt het””

European Supply Chain Forum
Een goed voorbeeld van een nauwe
samenwerking tussen de faculteit en
het bedrijfsleven is het European Supply Chain Forum (ESCF). Dit is een Europees platform en kenniscentrum op
het gebied van Supply Chain Management dat in 1996 is opgezet door een
aantal hoogleraren van de School of Industrial Engineering, waaronder Ton de
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Kok. Sinds 2010 wordt samengewerkt
met TIAS School for Business and Society, de business school van Tilburg en
Eindhoven. Het ESCF biedt bedrijven
een interactief platform om problemen
en oplossingen te delen. Daarnaast faciliteert het gezamenlijke projecten en
onderzoek.

we hebben wel alumni op topposities
zitten. Als voorbeeld neemt hij Camiel
Eurlings. “Camiel is minister geweest
en was tot voor kort CEO van KLM, een
man op een echte toppositie dus. Roept
hij voortdurend dat hij aan de TU/e gestudeerd heeft? Volgens mij niet. Echter
zou je willen dat hij regelmatig zegt: “Ik
ben alumnus van de TU/e en heb daar
Industrial Engineering gestudeerd.” Hij
zou intrinsiek de behoefte moeten hebben dat te zeggen, omdat hij trots is op
zijn universiteit. Dat willen we bereiken.’’
Ambitie
‘’Wat ik dus mis is de gezamenlijke ambitie om te excelleren. Ik mis het bij de
studenten, bij de hoogleraren, eigenlijk
bij de hele faculteit. Dit resulteert in
alumni die zich niet verbonden voelen
met de universiteit. Natuurlijk wordt
de gezamenlijke ambitie weleens geuit
en schrijven we het in rapporten, maar
ik wil de ambitie voelen. Alleen als we
gezamenlijk de ambitie hebben om te
excelleren, kan die reinforcing loop ontstaan. Dan gaat de rest vanzelf. Waarom
zouden we dit moeten doen? Om niet
te marginaliseren, om geen onderwijsfabriek te worden. De middelen hebben
we al. We hebben een opleidingsprogramma wat inhoudelijk geramd zit:
geen bias naar de bèta- en ook niet naar
de alfakant. We hebben enthousiaste
docenten en goede studenten. Wat nog
ontbreekt, is ambitie, de ambitie om te
excelleren.’’

Faculteit
Zümbül Atan, assistant professor at IE&IS –
OPAC, received the TU/e education award for
best master teacher of 2014. She shares with us
how this feels and her teaching habits.
TEKST Yorick Heidema

And the winner is….
How is it to have received the
education award?
“It feels great to have the award. We
teachers spend a lot of time reading
through multiple books to get a thorough understanding of the subjects
that we teach. I feel really appreciated to
know that students really see the value
of my preparation.
During my PhD, I presented my research in many conferences. And I have
been told by multiple professors in my

field that I am good at presenting. The
award is special to me, because it’s the
first time that students tell me that they
like my lectures. This is very important,
because I thought students only cared
about their grade, but now I notice that
students appreciate it if you can make
them understand a difficult topic. “
Did you expect to get the award?
“No, not at all. Of course, I had received
an e-mail regarding my nomination
with which I was very happy already.

But I had been told that senior people
usually get the award and that one had
to be nominated multiple times before
winning. So this was totally unexpected,
especially since it was my first nomination for the University award.’’
How do you prepare and give a
lecture?
“The first thing that is important for me,
is being confident in a subject. I have
to really understand it before I teach it.
Therefore, I read multiple books and
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example, in the first lecture, I teach my
students to respond to me when I say
“Hi” to them. If I enter the class with 150
students sitting in front of me and say
“Good morning everyone” and nobody
responds, then I am very unhappy. That
leads to me waiting until they respond
and only then will I start my lecture.”

truly sit for every equation to understand and grasp it. I learn equations
so that thoroughly, that I can write and
derive them myself without looking at
the books. In this way, when I’m giving
a lecture, I can write down everything
on the board without having to look at
my notes. By writing everything out in
a way that follows my logical derivation,
students can follow what I do and truly
understand how the equations are built.
Of course this doesn’t mean that I know
everything about the subject. I still get
questions from students that surprise
me and to which I can’t give an answer
directly. In that case, I check the theory
and come back to it later.

Do you have anyone who inspires you
in your work?
“One of the people that inspire me, is
my PhD supervisor Larry Snyder. He is
a professor at Lehigh University and has
been a role model for me since the very
beginning. He is an organised person
with great teaching and communication
skills. I learned a lot from him during
my time at Lehigh University. He was
actually the one that gave me directions,
taught me how to teach, and even suggested that I should apply for the job I currently have. One of the ways he taught
me, was by encouraging me to teach as
a guest lecturer in his lectures.

Furthermore, if you ask the students that
followed my class, they will probably tell
you that I repeat a lot during lectures.
The reason for this is that I can see from
the faces of the students whether they
understand a subject or not. I can recognize an “I know this” face and I’m only
happy when I see that face on almost
every student when the class is over.

And here, in Eindhoven, Ton de Kok is
a role model for me. He is brilliant and
inspires me when it comes to research
and teaching. I’m delighted to have an
office close to his.”

The third method I use to improve
my lecture is giving students a mental
breaks. A couple of years ago, I was a
student too and I know what students
care about. When you are teaching them
a complex expression, they want to have
a break once in a while. This is why I
tell stories during my lectures. I don’t
plan for it, but when I see a formula
that I can relate to an interesting real life
story, I tell the story. For me it is more
important to refresh the students than
to finish my story, because if they lose
their concentration, I will lose them for
the rest of the course.

How do you keep the balance between
your research and teaching?
“I don’t know if I should say this, but
some things need more attention than
others. Since I have taught many courses
in the past, teaching is not that hard for
me anymore. This is especially true for
the course “Supply Chain Operation
Planning”, since I have been teaching it
for four years now. So when I’m in my
office, I mainly concentrate on my research, because I need my full focus for
that. Now that I’ve taught my courses so
often, I have everything ready and just

Lastly, I try to make other people happy by smiling and greeting them. For

Zümbül Atan
“I am an assistant professor on "tenure
track”. This is a development route of
the TU/e to become a (associate) professor. In this program, I need to fulﬁl
multiple requirements, not only in
terms of teaching, but also in terms of
research & service. Therefore, my week
mainly consists of working every day
for 8-10 hours at the university and
doing some small chores at home. Before, I used to exercise, watch movies
and read books. But since the arrival of
my, now 3-years-old, son, my life has
changed. Now I go home, play with
him and chat up with my husband for
a short while before going to sleep and
repeat the same cycle. To compensate
for these full weeks I use my weekends
to relax. What I do in those weekends
varies, but at least every two months I
like to travel to a historic and relaxing
place within Europe with my family. Recently I went to Rüdesheim am Rhein,
for example, and there I got the silence
and rest that I need after long weeks of
work.”

need to quickly check the lecture notes
an hour before the lecture and then I’m
ready to go. Therefore teaching has become relaxing. It is a sort of break for
me while doing research to teach and learn from the students. This is how I can
be fresh again to do my research.”

Timeline
2002
BSc.,
Industrial
Engineering,
Middle East Technical University,
Turkey

2004
MSc., Industrial Engineering,
Bilkent University, Turkey
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2010
Ph.D., Industrial Engineering,
Lehigh University, United States

Now
Assistant Professor, OPAC –
IE&IS, Eindhoven University of
Technology, Netherlands

Faculteit
STORM Eindhoven, het nieuwe studentenraceteam van de TU/e, zal in
2016 mee gaan doen aan de 80 Day Race. Hierbij moeten teams in tachtig dagen de wereld rond met een vervoersmiddel zonder een verbrandingsmotor. Drie studenten Technische bedrijfskunde; Maartje Verhoek, Yorick
Heidema en Heleen Bax, vertellen over hun rol binnen project STORM.
TEKST Maartje de Jong FOTOGRAFIE Willemijn Steens

Een elektrische motorrit met oog
voor de toekomst
Maarten Steinbuch is naast hoogleraar
aan de TU/e ook ambassadeur van de
80 Day Race. Via deze weg kwam het
idee van de race naar Eindhoven. Het
initiatief om hier aan mee te doen, werd
al snel opgepikt door twee studenten
van de studie Automotive. Zij bedachten om met een elektrische motorfiets
deel te willen nemen. Langzaam maar
zeker werd het team uitgebreid, waarbij scherp in de gaten werd gehouden
waar ieders expertises lagen. Zo zijn ook
Maartje, Yorick en Heleen bij het team
gevraagd. Het resultaat is dat studenten
van vrijwel alle faculteiten van de TU/e
hun weg naar STORM hebben gevonden. Het team bestaat nu uit 29 studenten.
In eerste instantie klinkt het ontwikkelen van een motorfiets misschien niet
als een project voor Technisch Bedrijfskundigen. Wie verder kijkt komt echter
tot de ontdekking dat er toch meer bij
komt kijken. Het project wordt benaderd vanuit drie uitgangspunten; strategie sponsoring en techniek. Dat maakt
het project heel divers. De hieruit voortkomende uitdaging heeft de studenten
overtuigd om deel te nemen aan het
project.
Koers
De keuze voor STORM is er een met
gevolgen. Alle teamleden werken één
jaar parttime en één jaar fulltime aan
het project. De studieplanning moet er
daarom enigszins voor worden aangepast, maar dat bleek voor alle drie uiteindelijk geen probleem. “Ik doe nu iets
langer over het afronden van mijn stu-

die maar dat is het wel waard. Voor mij
komt de reis in plaats van mijn buitenland semester.” Aldus Maartje.
Yorick vond het in eerste instantie wat
lastig om twee jaar vooruit te plannen.
Voor Heleen stond een tussenjaar daarentegen al op de planning, maar ook zij
had in het begin haar twijfels. Was dit
wel iets voor haar? Naarmate het project
steeds meer vorm kreeg, zijn echter alle
twijfels verdwenen. Beiden kunnen niet
wachten om rond de wereld te reizen.
“Dit is een combinatie van iets gaafs en
iets sociaals doen tegelijkertijd, namelijk zowel reizen als een project dat in
het teken staat van duurzaamheid.”
Ondanks het feit dat STORM redelijk
veel tijd in beslag neemt, is er aan motivatie geen gebrek. “Het zijn de kleine
dingen die het ‘m doen. Het is gewoon
mooi wanneer er een sponsor heeft
toegezegd of als bijvoorbeeld de website
is verbeterd. Elke keer is het weer een
overwinninkje!” Daarnaast is de samenwerking binnen het team heel motiverend. “Het hele team heeft één doel en
iedereen gaat er echt voor.” Kortom, het
team en de vele kleine successen blijken
de grootste drijfveren.
Rolverdeling
Een voorwaarde voor Maartje om mee te
doen, was dat ze onderdeel zou worden
van het bestuur. Omdat zij al enige ervaring had op het gebied van sponsoring,
werd zij verantwoordelijk voor de publieke relaties. “Het is een hele gevarieerde taak. Je krijgt te maken met zoveel
verschillende bedrijven en allemaal hebben ze een ander focuspunt. Dat sluit

Maartje Verhoek
-

-

22 jaar, uit Prinsenbeek
Is op het moment vijfdejaars
masterstudent
van
de
studie
Operations
Management
and
Logistics. Daarnaast maakt ze een
‘uitstapje’ naar Tilburg, om daar een
master Econometrie te volgen. In
verband met de 80 Day Race wordt
het afronden van de master OML nog
even uitgesteld tot 2017.
Werkt op het moment parttime bij
STORM
Ook werkt ze momenteel op het
secretariaat van Alumni VBI
Tijdens haar bachelor heeft Maartje
het Honors Programma gevolgd, en is
ze altijd actief geweest bij Industria.
Op het moment is er echter weinig
vrije tijd over naast studeren, STORM
en damesdispuut l’Attaque Attique.
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ook wel aan bij technische bedrijfskunde; je leert veel verschillende bedrijfsculturen kennen.”
Als onderdeel van het bestuur hield ze
zich in eerste instantie vooral bezig met
algemene taken. Een daarvan was de
uitbreiding van het team. Intussen is dit
gelukt en is het team volledig opgestart.
Het takenpakket verandert hierdoor.
Sinds 1 september is Maartje dan ook
hoofd van het sponsoringsteam. Zo is
zij verantwoordelijk voor het benodigde
geld en tevens voor benodigde trainingen. Verder moet er gezorgd worden
voor voldoende media aandacht en het
organiseren van evenementen. Hoofd
sponsoring zijn betekent ook dat je het
aanspreekpunt bent voor de andere afdelingen. “Wanneer er bijvoorbeeld
boottochten in de route nodig zijn, of
vliegtuigen of hotels, dan wordt aan mij
gevraagd of ik daar iets voor kan regelen.”
Het strategieteam, waar Yorick en Heleen onderdeel van uitmaken, heeft als
doel de af te leggen route te bepalen.
Daarbij moeten voorwaarden gesteld
worden voor zowel de motorfiets, de
konvooivoertuigen als voor de organisatie. Aan de andere kant moeten ook restricties, zoals negatieve reisadviezen, in
acht genomen worden.

Heleen focust zich op wat er allemaal
meegenomen moet worden tijdens de
race. Naast de motorfiets moet er ook
gedacht worden aan extra onderdelen,
volgauto’s en voorzieningen voor het
hele team. Alles staat met elkaar in verband. Zo is de benodigde laadruimte
gebonden aan het type voertuigen dat
gebruikt zal worden. Voor- en nadelen
moeten afgewogen worden om zo de
beste beslissingen te kunnen nemen.
Yorick richt zich vooral op de gegevens
die de techniekafdeling nodig heeft.
Hierbij moet gedacht worden aan maximum snelheden, het type wegen waarover gereden zal worden en extreme
weersomstandigheden. Het is immers
niet praktisch wanneer er pas ter plekke
geconstateerd wordt dat een weg in de
Himalaya bedekt blijkt te zijn met een
laag ijs. Op het moment staan het regelen van visa en documentatie voor voertuigen hoog op de takenlijst. Contact
met ambassades is hiervoor cruciaal.
Team Launch
Op 2 oktober was het, na maanden van
voorbereidingen, tijd voor de officiële
team launch bij Classic Park in Boxtel.
De middag ging van start met een presentatie van Gijs Mom over vervoer in
het verleden en in de toekomst. Vervolgens werd de 80 Day Race geïntrodu-

Yorick Heidema
-

-

-

-
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22 jaar, uit Port-au-Prince, Haiti
Is nu eerstejaars masterstudent van
de studie Operations Management
and Logistics. Hij heeft tijdens zijn
bachelor het honoursprogramma
gevolgd.
Yorick werkt op het moment fulltime
bij STORM
Het reizen is voor Yorick niet nieuw.
Met een Haitiaase achtergrond, een
stage in Shanghai en een bestuursjaar
bij Interactie, heeft hij al heel wat
plaatsen bezocht.
Naast STORM is hij bezig met het
leren van de Spaanse taal. Dit is
ook praktisch voor de reis. Tijdens
zijn stage in China heeft hij de salsa
ontdekt. Hoewel dat hier niet meer in
de agenda past, is hij blijven dansen.
Hier in Nederland is dat stijldansen
geworden. Ook heeft Yorick de halve
Marathon van Eindhoven recentelijk
uitgelopen.

ceerd en werden ook de ambassadeurs
hiervan bekend gemaakt. Uiteindelijk
was het dan zover; de launch van team
STORM. Hierbij werd STORM bekend
gemaakt bij het grote publiek. “Toen het
algemeen bekend werd, was het ineens
heel echt. Het staat vast: we gaan het
doen!” De visie van STORM was duidelijk: “Het ontwikkelen van een elektrische motorfiets, die een verbetering is
op de bestaande motorfiets en impact
hebben over de hele wereld.”
Technische Bedrijfskunde
Het belang van de studie wordt voornamelijk duidelijk in de vaardigheden
die je leert. Deze kunnen erg waardevol zijn. “Bij Technische Bedrijfskunde
leer je overzicht bewaren en de krachten
van verschillende personen te zien. Dat
maakt je een bindende factor. Het komt
van pas als je goed in kan schatten wat
bedrijven voor het project kunnen betekenen en andersom. De studie heeft
vooral bijgedragen aan het ontwikkelen
van analytisch inzicht. Project management leer ik nu pas. Het is nieuw, maar
heel nuttig.”
Yorick en Heleen zijn het hierin met
Maartje eens. “Het helikopterperspectief dat je wordt aangleerd bij Technische Bedrijfskunde komt goed van pas.
Daarnaast ben je eigenlijk continue aan
het optimaliseren. Het grote verschil is
dat je deze keer zelf de beperkingen oplegt. Hiervoor moet je goed de achterliggende gedachten weten en problemen
kunnen opbreken.”
Startende ondernemers
Yorick vergelijkt het project met het opzetten van een bedrijfje. “We zijn een
groep mensen die naar hun doel toe
werkt, net als in een real-life situatie.
We werken hier alleen niet in een vast
kader. Er is niemand die je controleert.
Je begint heel vers. Alles moet je zelf uitvinden en zelf managen.”
Project management wordt hier dus
in de praktijk geleerd. Maartje: “Als
bestuur is het nuttig om op te merken
dat je sommige taken van nature op je
moet nemen.” Naast het managen en
aansturen is uitbesteden ook een leerpuntje van Maartje. “Je moet taken uit
handen kunnen geven, maar vervolgens
wel weer terugkoppeling ontvangen.”
“Er is wel enigszins een hiërarchie nodig om het project te laten slagen maar
daarnaast mag het teamgevoel niet ontbreken. Hoe motiveer je jouw team en

Heleen Bax
-

zorg je dat iedereen het zelfde beeld
krijgt? Hier moeten compromissen voor
gesloten worden. ”

Streven
Het doel van STORM is onmiskenbaar:
“De race uitrijden en etappes winnen.
Het liefst met een motorfiets die mensen vervolgens ook daadwerkelijk willen kopen.” Wat STORM graag aan de
buitenwereld duidelijk wil maken is dat
elektrisch rijden geen toekomst ideaal
is, maar een toepassing die we nu moeten invoeren. “De wereld is klaar voor
een elektrische motor, de enige vraag is
of de infrastructuur er ook klaar voor is.”
“Op elke jongenskinderkamer hangen
nu posters van motors en auto’s. Wij
zijn van mening dat elektrisch vervoer
nu al mogelijk is. We hopen dan ook

-

damesdispuut l’Attaque Attique.
In haar tweede jaar besloot zij het
roeien toch in te ruilen voor hockeyen,
wat zij altijd al gedaan had. Daarnaast
is ze een jaar lang penningmeester
geweest van het dispuut, is ze zowel
student mentor als student-assistent
voorlichting geworden en heeft ze
zich ingezet voor het Keurig Kiezen
traject van het Pre-University College.

dat deze posters snel ingewisseld zullen
worden voor plaatjes van een elektrische
motorfiets.”
Wil je meer weten of op de hoogte blijven van ons team? Stuur een mailtje
naar info@storm-eindhoven.com of kijk
op www.storm-eindhoven.com

Foto Storm

De Human Performance kant van het
project is ook wat Heleen sterk interesseert. “Het is een hele ervaring om met
een multidisciplinair team een planning
te maken. Afhankelijkheden onderling
zijn belangrijk maar iedereen verschilt;
wat betreft studie maar ook wat betreft
karakter. Dit merk je in de samenwerking. Hoewel dit in het begin anders
was, heeft ondertussen iedereen het
zelfde doel voor ogen. Dat maakt het
veel makkelijker.”

20 jaar, uit Zwolle
Is nu derdejaars student van de
bachelor Technische Bedrijfskunde.
Op het moment werkt ze parttime bij
STORM.
Vanaf het moment dat zij in 2012
naar Eindhoven verhuisde, heeft ze
niet stilgezeten. Zo is Heleen in het
eerste jaar al actief lid geworden
bij Industria. Verder is ze begonnen
met roeien en lid geworden bij
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Het erepodium bereik je
alleen met topsporters
daarom hebben we jou nodig
Een klantenbestand van ruim 4 miljoen dat steeds
verder groeit en vele felbegeerde publieks- en
vakprijzen. Dat hebben we aan onze 700 medewerkers te danken. Werken bij bol.com betekent
dat je kritisch en constructief bent, een collegiale
en commerciële instelling hebt, maar vooral dat je
plezier in en passie voor je werk hebt.

Wat kun je verwachten?

• Veel verantwoordelijkheid
• Vrijheid in je werk
• Echt een leuke werksfeer
• Een jonge, innovatieve omgeving
• Kansen om je te ontwikkelen

Ben jij de starter of professional met de juiste instelling om op het erepodium te komen?
Dan hebben we jou nodig. Kijk snel welke vacatures en stages we nu hebben.

Vind jouw uitdaging op banen.bol.com.
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Breng jij
naar grotere hoogten?
Gezocht:

Congrescommissie 2015 en Industria bestuur 2015-2016
Pimp je CV en werk aan je professionele vaardigheden!
Meer weten? Kom naar de infolunches op 7 (congres) en
14 januari (bestuur), mail naar bestuur@industria.tue.nl of
loop gewoon eens binnen!
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Internationaal
Na verschillende uitwisselingen te hebben gehad in Zuidelijke en Oostelijke plekken van Europa werd het hoog tijd om weer eens een bezoekje te
brengen aan het hoge Noorden. Zweden, het land van Ikea, Ibrahimovic en
knäckebröd zou onze volgende bestemming worden. Gedurende vijf dagen
brachten 18 leden van Interactie een bezoek aan de studenten in de steden
Linköping en Stockholm.
TEKST Stephanie Riffo Ridroguez FOTOGRAFIE Dennis Marinissen

Linköping, een ware
studentenstad
Verwelkomd door een pikdonkere hemel gedurende de laatste middaguren,
ontmoeten we de lokale studenten en
worden we ondergebracht bij onze
hosts. We zouden dit lange weekend
namelijk op de studentenkamers van
de technisch bedrijfskunde studenten
uit Linköping slapen, waardoor iedereen een nog beter beeld kreeg van het
studentenleven in Zweden. De stad van
100.000 inwoners bestaat voor 25% uit
studenten, en aangezien alle studenten
relatief dicht bij elkaar wonen, waan je
jezelf in een echte studentenstad. Studenten die een technische opleiding volgen in Zweden krijgen van hun studievereniging een overall in een kleur die
specifiek is voor hun opleiding, waardoor je de technisch bedrijfskundigen er
goed uit kunt pikken als je in de avond
over straat loopt. Deze overall is als het
ware ledenkleding die je eenmalig krijgt,
en doordat studenten badges krijgen,
die ze op de overall kunnen bevestigen,
voor het deelnemen aan activiteiten, kan
deze overall als een leuk alternatief voor
het jaarboek worden beschouwd.

de meest populaire studies aan de universiteit en de toegangseisen zijn zeer
hoog. Veel topmannen in het Zweedse
bedrijfsleven zijn ook alumni van deze
studierichting, wat natuurlijk ook bij
heeft gedragen aan de populariteit van
de studie.

De campus van de universiteit van Linköping is ruim opgezet met veel laagbouw. Bij het betreden van de campus
vallen direct de vele tientallen logo’s van
allerlei studentenverenigingen op die op
het pad zijn geschilderd. Een interessant
feitje hierbij is dat de universiteit van
Linköping als eerste universiteit technische bedrijfskunde in Zweden heeft
geïntroduceerd. De studie is een van

01
01 Bedrijfsbeoek Tekniska Verken
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Naast het onderwijs, wat van een hoog
niveau is in Zweden, is een van de andere sterke punten van Zweden de hoge
‘waste to energy’ ratio. Het grootste
gedeelte van de elektriciteit in Zweden
komt uit de verwerking van afval en
minder dan 1% van het afval belandt

“Nederland wekt duurzamere
energie op dan Zweden”

uiteindelijk op een stortplaats. Het hergebruiken van energie met behulp van
afval is ook te zien in het stadsbeeld: het
grootste gedeelte van de bussen in de
stad rijdt op biogas. Vanwege dit interessante gegeven zijn we door de Zweedse
studenten meegenomen naar het be-

drijf Tekniska Verken. Dit bedrijf zorgt
naast water en verwarming ook voor de
totale voorziening van elektriciteit en
biogas in de regio rond Linköping en
verwerkt het afval van meerdere steden
uit Groot-Brittannië. Op een van de vele
locaties van het bedrijf hebben we een
uitgebreide presentatie en rondleiding
gekregen, waarbij we onder andere de
verbrandingsoven, filtersystemen voor
giftige stoffen en de controlekamer te
zien hebben gekregen. Verder kregen
we tijdens de presentatie onder andere
te horen dat Zweden het afval zeer goed
scheiden. Waar Nederlanders al klagen
dat ze het afval in een paar categorieën
moeten scheiden, scheiden Zweden ook
nog hun papier van karton en blikjes
van ander ijzer. Dit was ook goed te merken in de studentenhuizen, waar altijd
een hele rij aan afvalbakken stond voor
elke afvalsoort. Deze goede scheiding
zorgt ervoor dat Zweden ook een grote
producent is van biogas.
Na een drukke dag op de universiteit,
in de stad en bij Techniska Verken, is
het de hoogste tijd voor de nodige ontspanning. De beste manier om te ontspannen voor Zweedse studenten is in
de sauna. Bijna elk Zweeds studentenwoningcomplex blijkt over een sauna te
beschikken, waar de studenten eens per
week in relaxen.
Het leren van de taal mag tijdens een
uitwisseling natuurlijk ook niet ontbreken. De ‘Zweedse’ les begint verrassend
genoeg met het leren van de woorden
“Ni hau” en “Ni hau ma?”, waarmee
je iemand kunt groeten en vragen hoe

het met die persoon gaat. Na de eerste
woorden wordt het ons meteen duidelijk dat ze ons toch echt geen Zweeds
aan het leren zijn, maar Mandarijn. Op
Zweedse technische universiteiten is het
namelijk verplicht om naast het Zweeds
en Engels nog een andere vreemde taal
te leren. De studenten die deze uitwisseling organiseerden blijken om deze
reden een aardig woordje Chinees te
kunnen spreken en schrijven. Halverwege de ‘Zweedse’ les hebben we ook
kennis gemaakt met de kenmerken
van de introductieweek op de universiteit, doordat de introcommissie binnen kwam vallen. Deze commissie is
een stuk strenger dan in Eindhoven en
schrikt er niet van terug om eerstejaars
studenten midden in de nacht wakker te maken om te kijken of ze hun
naamkaartje, dat ze aan het begin van
de week hebben ontvangen, nog bij zich
dragen. Na deze interessante verstoring,
krijgen we dan toch echt een Zweedse
les, waarin we ook meer leren over de
Zweedse cultuur. Het mooiste voorbeeld
dat wordt gegeven is die van een groep
Zweden die bij de bushalte op hun bus
aan het wachten zijn. Allereerst staat er
slechts een Zweed op de bus te wachten.
Vervolgens komt er nog een Zweed aan,
die netjes achter de andere Zweed aansluit. Beide Zweden kijken elkaar geen
enkel moment aan, keren elkaar zelfs
de rug toe en pakken hun mobiel erbij.
Een derde Zweed doet hetzelfde. Hierbij
schuift de gehele groep iets naar voren,
maar hun persoonlijke ruimte wordt op
geen enkel moment in gevaar gebracht.
Een buitenlander bij die bij een bushalte
aankomt, is meteen te herkennen. Wat
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hij namelijk doet, is de Zweden groeten
en tussen de eerste en tweede Zweed in
gaan staan. De gehele rangorde en de
persoonlijke ruimtes van de Zweden
raken hierdoor verstoord. Toch zal geen
enkele Zweed klagen, door hun angst
voor conflicten.
De uitwisseling eindigde met een bezoek aan Stockholm dat, in tegenstelling
tot het qua uiterlijk niet zo bijzondere
Linköping, wel echt een prachtige en
grote stad te noemen is. In Stockholm
hebben we een rondleiding gekregen
van twee lokale studenten die ook lid
zijn van ESTIEM. Ze hebben ons langs
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de mooiste plekjes van de stad geleid.
Vooral het oude centrum en het uitkijkpunt, waarbij we over een deel van
Stockholm uit konden kijken, hebben
grote indruk gemaakt. De uitwisseling
met Linköping was een unieke ervaring
en een groot succes, waarbij we veel
hebben opgestoken over het land en de
cultuur. Er is een bijzondere klik met
de studenten uit Linköping ontstaan. In
februari mogen we de Zweden in Eindhoven verwelkomen en zullen we ze het
beste van onze cultuur en universiteit
laten zien.

02 Met kerstmannen op de foto
03 City Tour Stockholm

Internationaal
Het feit dat steeds meer Aziatische bedrijven goede concurrentieposities in
verschillende markten hebben is een indicatie van de enorme economische
groei. De NAHSS brengt Nederlandse studenten in contact met de Aziatische wereld. Vier van onze medestudenten beleefden het avontuur.
TEKST Benjamin Rensen

NAHSS: jij, multinationals en
een 7 weken durend Chinees
avontuur
Het begon in 2012, toen alle Nederlandse universiteiten, de overheid en het
Nederlandse bedrijfsleven inzagen
dat het nodig is om studenten klaar te
stomen voor een internationale carrière. Dit resulteerde in de oprichting van
‘The Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS)’. De gedachte
is dat studenten zo al vroeg in contact
komen met de handelsbelangen die
Nederland in Azië heeft. Dit blijkt ook
duidelijk uit het motto van de NAHSS:
‘A future where students are fully aware
of and able to capture the opportunities
that arise on the Asian continent by
significantly increasing the exposure of
excellent Dutch students to Asia today.’
Het succes van het programma blijkt
onder meer uit het gestaag groeiende
aantal deelnemers en de strenge toelatingseisen. Sinds de eerste editie is het
aantal deelnemers gestegen van 45 naar
100. De toelatingseisen zijn gebaseerd
op Honoursprogramma’s en cijferlijsten. Naast deze criteria dient een combinatie van een sterkte motivatiebrief,
een goede pitch en een noemenswaardig curriculum vitae als toegangsbewijs
voor deelname aan de NAHSS. Op deze
manier is het dus toch mogelijk voor studenten die geen Honoursprogramma
volgen om mee te doen aan de NAHSS.
De NAHSS is een zeven weken durend
avontuur, opgedeeld in twee blokken. In
het eerste blok van vijfeneenhalve week
wordt gewerkt aan een project en daarop

Tamara, Hongkong
Een van de deelnemers van afgelopen
zomer is de bachelor studente Tamara
Schouten. Een terugkerend aspect in
haar verhaal is het woord ‘kans’. De
kans die zij kreeg om, voor een relatief
lage prijs, naar Azië te mogen gaan. En
vooral om dit te mogen doen als studente, bedrijfskundige en onderzoeker,
in plaats van enkel als toerist. Deze kans
noemde zij dan ook als haar motivatie
om zich aan te melden, naast het feit dat
zij nog niet eerder in Azië was geweest.
Tamara licht toe: “Mensen vragen wel
eens of het niet zonde is dat ik mijn hele
zomervakantie met school vulde, maar
dat zie ik zo niet. Het was zwaar, maar
de moeite waard!”
Haar project vond plaats aan de Chinese
University of Hong Kong en betrof ‘The
Aging Challenge’. Dit onderzoeksproject was gericht op de vergrijzingsproblematiek in China en werd begeleid
door het bedrijf KPN. Tijdens het onderzoek werd vooral gezocht naar methoden om ouderen zo lang mogelijk
thuis te laten wonen. “Het vreemde
was dat oplossingen die in Nederland
futuristisch lijken, daar al lang ontwik-

keld zijn. De markt is er alleen nog niet
klaar voor.” Een voorbeeld dat Tamara
geeft, is een systeem van Huawei. Dit
systeem zorgt ervoor dat een ambulance
met één druk op de knop direct gealarmeerd wordt. Er zijn zelfs systemen die
een ambulance oproepen wanneer een
smartphone een ongebruikelijke waarde
meet in de hartslag of bloeddruk van een
oudere. Tamara licht toe: “In Nederland
bevinden deze systemen zich nog in de
ontwikkelfase. Deze blijven daar helaas
ook, totdat verzekeringsmaatschappijen
er winst mee kunnen behalen.”

volgt een ‘business week’ van tien dagen
in Shanghai. Er zijn tien verschillende
projecten, waarbij vijf projecten voor het
Nederlandse bedrijfsleven of een ministerie worden uitgevoerd. De andere vijf

projecten dienen als artikel voor het Financieel Dagblad. De verschillende projecten vonden plaats in vier Aziatische
steden: Beijing, Hongkong, Shanghai
en Taipei.
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Iris, Taipei
Na een mailtje te hebben ontvangen van
Karen Ali, hoofd Studenten Service Centrum, was Iris overtuigd: ze meldde zich
aan voor de NAHSS. Hoewel ze meerdere keren in Azië was geweest, werd
ze toch getrokken door het concept. “Als
toerist weet je niet wat er écht speelt in
een land. Met NAHSS zie je een andere
kant van een cultuur.”
Iris werkte mee aan een van de onderzoeken voor het Financieele Dagblad:
Leefbaarheid in de stad Taipei. Tijdens
dit onderzoek werd voornamelijk de
driehoeksverhouding tussen de overheid, woningbouwcorporaties en de burgers onderzocht, wat resulteerde tot de
volgende uitkomsten. “Simpel gezegd
bepalen de woningcorporaties hoe de
stad gevormd wordt.” Dit komt voort uit
een constructie waarin de overheid voor

40% bepaalt wat er op een stuk land gebeurt, waarna de corporatie zelf mag bepalen wat zij met de overige 60% doen.
Dit resulteerde in 2009 in een situatie
waarin de overheid minder dan 50%
van het land in Taipei bezat. De overheid
stopte hierdoor met het veilen van land,
wat leidde tot stijgende huizenprijzen.
Iris: “Hierdoor kregen de woningcorporaties de schuld van burgers voor de
hoge huizenprijzen, terwijl dit eigenlijk
kwam door een tekort aan land.”
Ook een groot nadeel voor de burgers is
het feit dat de overheid de stad zo groen
mogelijk wil laten zijn: elk stuk land
moet een bepaald percentage groen hebben. Ook dit voert de huizenprijzen op,
wat resulteert in een verschuiving in Taipei van een koopstad naar een huurstad.
Waar de burgers status willen uitdragen
met een eigen huis, wil de overheid een

zo groen mogelijke stad. “Er is een grote
kans dat Taipei het nieuwe Hongkong
zal worden; een wereldstad, onbetaalbaar om in te wonen en gedomineerd
door grote bedrijven uit het westen. Dit
is een somber vooruitzicht voor de burgers.”

Sander, Beijing
Naast het feit dat het programma van
de NAHSS op zich al motivatie genoeg
kan zijn, was Sander voornamelijk geïnteresseerd in de Chinezen. “Ik was nog

nooit in aanraking geweest met China
en haar cultuur, maar ik wist wel dat
deze anders is dan de Nederlandse. Beijing alleen al heeft 20 miljoen inwoners.
Dat zijn meer inwoners dan er in heel
Nederland wonen.”
Hoewel hij vooral geïnteresseerd was
in de Chinese cultuur, kon zijn project
niet Hollandser: voor FrieslandCampina
onderzocht hij hoe urbanisatie invloed
heeft op melkproductie in China. De
vraag naar melkpoeder is de afgelopen
jaren verdrievoudigd in China, wat leidde tot prijsstijgingen.
De uitkomst van dit onderzoek gaf geen
positief vooruitzicht voor de Chinese

zuivelindustrie: er zal een ontzettend
groot tekort zijn en de prijzen zullen
verder stijgen. Dit volgt uit het feit dat
de Chinese zuivelindustrie de afgelopen
jaren is veranderd: kleine boerderijen
maken plaats voor boerderijen met duizenden melkkoeien. Dit lijkt het probleem te kunnen opvangen, mits er efficiënt gebruik wordt gemaakt van deze
verandering. En daar ligt het probleem.
Sander: “Zodra managers opgeleid zijn
om dit probleem te bestrijden, migreren
zij van het platteland naar de stad, waar
zij meer betaald krijgen.” Het is dweilen
met de kraan open.

Justin, Hongkong
De manier waarop Justin bij de NAHSS
is gekomen is verschillend van die van
anderen. “Ik kwam er eigenlijk per ongeluk bij uit toen ik op zoek was naar
een email. Ik dacht: Waarom niet?” Wat
hem aansprak was het feit dat hij anders niet snel een zomer in China zou
doorbrengen en al helemaal niet onder de omstandigheden die de NAHSS
hem kon bieden. Hoewel Justin net als
Tamara in Hongkong verbleef, zette
hij zich in voor een ander project. Hij
onderzocht ‘Smart Cities’ in opdracht
van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu en onderzoeksinstituut TNO.
‘Smart cities’ is een Nederlands concept en is erg populair in Europa. Het
houdt in dat vrijwel alles wat in een stad
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gebaseerd is op relaties. Justin: “Een relatie is in China veel waardevoller dan
een contract, terwijl dat in Nederland
precies andersom is.”

gebeurt met elkaar verbonden is door
middel van ICT. In dit project onderzocht Justin met zijn team in hoeverre
dit concept toepasbaar is in China en op
welke factoren gefocust dient te worden.
Na onderzocht te hebben welke partijen
de dienst uitmaken in China werd geconcludeerd dat de Chinese cultuur, en
daarmee het Chinese zakenleven, vooral

NAHSS 2015
Volgens de vier studenten is voor hen
het eerder genoemde motto van de
NAHSS zeker bereikt. Hun zomer heeft
hen aangespoord om na te denken
over een carrière in het buitenland.
Sinds 1 december is de inschrijving
voor NAHSS 2015 geopend, ook voor
niet-Honoursstudenten. Volgens deze
vier studenten zou elke bedrijfskundestudent zich moeten opgeven.

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.

Judith de Winter
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn studie ben ik begonnen bij Philips Healthcare in de rol van Logistics
Trainee op de afdeling Operationele Inkoop. Daar ben ik doorgegroeid tot manager van het team. Ik vond het erg leuk
en interessant bij Philips, maar kreeg na
een jaar de mooie kans om voor AkzoNobel naar Houston (VS) te verhuizen.
Daar heb ik 2,5 jaar met veel plezier gewerkt in verschillende supply chain management functies en vooral enorm veel
geleerd van het werken en wonen in een
ander land en andere cultuur. Bijna zes
jaar geleden ben ik teruggekomen naar
Nederland en sindsdien werk ik met
veel plezier bij ING. Hier ben ik aan de
slag gegaan als Black Belt en vervolgens
als manager Customer Operations Beleggen.

Judith de Winter
Leeftijd: 33
Jaar van afstuderen: 2005
Organisatie: ING
Functie: Manager Customer Operations
Beleggen

Martijn
Messemaker
Head of Human
Resources, Bol.com

Marcel Peters
CEO, Bundles BV

In mijn huidige functie ben ik verantwoordelijk voor de administratieve
afhandeling voor alle particuliere Beleggen klanten van ING. Dit zijn veel
verschillende klantprocessen, denk bijvoorbeeld aan het openen, wijzigen en
beëindigen van beleggingsrekeningen,
overboeken van effecten van en naar
andere banken, het verzorgen van jaaren kwartaalrapportages voor klanten,
uitbetalen van dividend, enzovoorts.
Met mijn team zorgen we iedere dag dat
we de ervaringen voor Beleggende klanten verbeteren en processen efficiënter
maken. De afgelopen jaren hebben we
dan ook onze processen versimpeld, de
doorlooptijden teruggebracht en de kwaliteit sterk verbeterd. Een prestatie waar
we enorm trots op zijn, maar we hebben
ook nog veel ambities voor de toekomst:
Beleggen nog klantvriendelijker maken
voor onze klanten en de voorkeursbank
van Nederland worden.

Wat zijn eventuele plannen?
Ik wil mij nu en in de toekomst heel
graag inzetten om de ING processen
klantgerichter en efficiënter te maken.
Voorlopig voor Beleggen, maar wie weet
in de toekomst voor andere producten
en klanten.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Jazeker. Met name de ervaring en affiniteit die ik in mijn studie heb gekregen
met het verbeteren van logistieke processen, gebruik ik nog iedere dag. Dit
geeft mij een voorsprong ten aanzien
van collega’s die een andere achtergrond
hebben.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Alle functies die ik heb gehad hadden
een bepaalde kwantitatieve aard. Daar
heb ik veel affiniteit mee en dat zoek ik

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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dus eigenlijk altijd op. Tegelijkertijd is
de praktijk tot nu toe altijd geweest dat
er veel tijd en aandacht vereist is voor acceptatie en implementatie van kwantitatieve analyses. Hiervoor zijn goede zachte en veranderkundige skills absoluut
noodzakelijk. In de praktijk betekent
dit, dat ik het grootste deel van mijn tijd
besteed aan “kwalitatieve” aspecten: samenwerken, communiceren en zorgen
dat alle neuzen dezelfde kant opstaan.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Ik heb zowel bij Interactie als Industria
verschillende commissies en een jaar
bestuur gedaan. Eerst voorzitter bij Interactie en later Commissaris Onderwijs
bij Industria. Daar heb ik vooral veel
over mezelf geleerd en geleerd om als

team effectief samen te werken. Bij de
start van mijn werkende leven heb ik
hier veel aan gehad: veel tips en leerervaringen uit mijn studententijd kon
ik al meteen toepassen in mijn eerste
baan. Daarnaast heb ik op deze manier
een netwerk opgebouwd, waar ik later in
mijn carrière baat bij heb gehad.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Ik heb drie adviezen voor studenten:
1. Sociale skills zijn in het werkende
leven vaak net zo belangrijk als “technische” skills, dus het is altijd nuttig daar
in je studententijd en eerste werkende
jaren voldoende aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld door commissies of
bijbaantjes in je studententijd en/ of
door in je eerste baan keuze rekening

te houden met je leerpotentieel op dit
gebied.
2. Je eerste functie is vaak de eerste echte “praktijkervaring” en kan daarin heel
bepalend zijn in zowel je zelfbeeld als
je kijk op het bedrijfsleven. Kijk naar de
inhoud van je eerste functie, maar ook
naar je leidinggevende en het team/ omgeving waarin je komt te werken – vind
je daar wat je wil leren?
3. Het is minder voor de hand liggend,
maar bij een bank zijn heel veel interessante mogelijkheden voor Technische
Bedrijfskundigen en is mijn ervaring
dat je met die achtergrond heel veel
waarde kunt toevoegen. Voor iedereen
die daar meer over wil weten, mail mij
gerust: judithdewinter@gmail.com

Jerom Nieuwenhuizen
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na het afronden van mijn studie ben
ik aan de slag gegaan op de afdeling
Decision Support, onderdeel van de
Presidents’ Office, bij ASML. De Presidents’ Office is ongeveer 1,5 jaar geleden
ontstaan na een structuurverandering,
waarbij ASML twee presidenten heeft
gekregen. De Presidents’ Office heeft
als doel om de twee presidenten en het
Executive Committee te ondersteunen
bij het effectief managen van ASML.
Het betreft een redelijk nieuw team,
dat afgelopen tijd een flinke groei heeft
doorgemaakt en ook komend jaar door

zal blijven maken. Als Decision Support
ondersteunen we senior management
bij strategische besluitvorming, waarbij
we besluitvormingsprocessen faciliteren en indien nodig ondersteunen met
modellen. De vraagstukken zijn meestal, zowel organisatorisch als analytisch
complex en we zitten met onze afdeling
‘dicht bij het vuur’, wat ik persoonlijk
erg interessant vind. Ik vind het boeiend
om van dichtbij te zien hoe besluiten
worden genomen, zeker binnen een
bedrijf dat opereert in een dynamische
omgeving als de chipindustrie, waarbij
zowel de benodigde investeringen als

onzekerheden gigantisch zijn.
Wat zijn eventuele plannen?
Aangezien ik slechts een jaar aan het
werk ben in deze rol, waar ik nog ontzettend veel kan leren, zal ik voorlopig geen
overstap maken. Doordat onze projecten
cross-sectoraal zijn, heb ik voldoende
mogelijkheden om verschillende afdelingen van het bedrijf goed te leren kennen, zoals Development & Engineering,
Finance, Operations, en Sales. Als ik al
een blik in de toekomst werp, dan zal
een volgende functie waarschijnlijk iets
meer operationeel van aard zijn, waar-
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maa

bij ik ook zeker de ambitie heb om voor
enige tijd naar het buitenland te gaan!
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Bepaalde elementen vanuit de studie
komen zeker terug in de projecten die
we doen, zoals Supply Chain Planning
en Operations Research. Daarnaast hebben veel projecten een financiële inslag,
waardoor mijn achtergrond in Finance
ook erg waardevol is. Aan de andere
kant, het gebeurt zelden dat ik een ‘oud’
theorieboek doorblader om mijn kennis
op te halen.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Het mooie van mijn huidige functie is
dat er een evenwicht is tussen kwantitatieve en kwalitatieve werkzaamheden.
Het creëren van modellen en doen van
analyses is absoluut kwantitatief. Daarnaast moeten we echter in staat zijn
kwalitatieve inzichten te leveren en ook
‘stakeholder management’ speelt binnen de projecten een belangrijke rol.
Ik heb er bewust voor gekozen om de
kracht van kwantitatieve analyse en de
inhoudelijke kant van de Master Operations Management and Logistics niet
los te laten, maar daarnaast geeft deze
functie ook de mogelijkheid om mezelf
op andere vlakken te ontwikkelen.

Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Naast mijn studie heb ik een bestuursjaar gedaan bij studentenhandbalvereniging Oktopus, was ik actief lid bij Industria en heb ik in 2012 de introductieweek
van de TU/e georganiseerd. Ik ben er
van overtuigd dat deze activiteiten me
in positieve zin hebben gevormd, mede
doordat je uit je comfortzone wordt gehaald en leert om in teamverband een
doel te bereiken. Ik weet zeker dat ik
hier, al dan niet bewust, iets van meeneem in m’n huidige functie. Daarnaast
heb ik ervaren dat het veel voldoening
geeft, waardoor ik nu ook gemotiveerd
ben om mezelf actief in te zetten bij de
bedrijfsjongerenvereniging van ASML,
‘Young ASML’.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Het is volgens mij essentieel dat je zelf
verantwoordelijkheid neemt voor je (persoonlijke) ontwikkeling. Zoals ik aangaf,
kun je van nevenactiviteiten ontzettend
veel leren en is het nu geoorloofd om
eens een fout te maken. Je komt er daarnaast achter waar je krachten liggen en
wat je zelf graag terug zou zien in een
toekomstige functie. Tot slot, vergeet
natuurlijk niet om er een onvergetelijke
studententijd van te maken!

Jerom
Nieuwenhuizen
Leeftijd: 26
Jaar van afstuderen: 2013
Organisatie: ASML
Functie: Junior Decision Support Expert

Wilbert Schouten

Jos Meiling

Bedrijfsleider kruidenierswaren, Spar
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Column
You’re a bullshit argument

Ik ben in mijn leven al vaker uitgescholden, maar ik blijf dit een van de mooiste beledigingen vinden. Het is pure
frustratie over die irritante Hollander
en eigenlijk ben ik gewoon één groot
strontargument.
Sinds ik Commissaris Onderwijs ben bij
Industria, begin ik steeds meer begrip
te krijgen voor deze uitsmijter. Binnen
de TU is een schrikbarend hoog aantal

beleidsmedewerkers, die heel graag
problemen willen oplossen, die verder
niemand ondervindt. Zo schijnt er namelijk behoefte te zijn aan een interactief platform om vanuit intrinsieke
motivatie aan de ontwikkeling van
professionele skills te werken. Toen de
bedenker duidelijk gemaakt werd dat
dit vermoedelijk niet aan zou slaan,
hiervoor al genoeg andere middelen
bestaan en dit gewoon het nutteloos
aanwenden van schaarse middelen
is, ontkende ze dit. Volgens haar, hadden wij geen onderbouwing, geen inschatting van studenten en bovendien
kwam uit haar interne prognoses toch
echt dat de helft van de studenten dit
platform zou gaan gebruiken. Eigenlijk waren onze argumenten gewoon
bullshit. Op dat punt moest ik me toch
even inhouden om niet de beruchte
uitsmijter te citeren.
Uitdagingen genoeg voor mijzelf om

komend jaar te zorgen dat deze medewerkers hun kennis in gaan zetten
voor initiatieven waar studenten wel
behoefte aan hebben.

Justin van Heel

Commissaris Onderwijs Industria

Foto Sander Peters

In maart was ik op Businesstrip naar
München. Daar besloten wij ‘s avonds
te gaan stappen en we kwamen uit bij
een, volgens de lokale studenten, erg
leuke club. Daar werd ons de toegang
geweigerd en ik vond het nodig met de
uitsmijter in discussie te gaan. Hierbij
legde ik de vriendelijke man uit dat hij
“bullshit arguments” had. De portier
had hier geen antwoord op en sprak de
legendarische woorden: “You’re a bullshit argument”.

Complexe verenigingsprocessen
Zoals besproken in mijn vorige column,
groeit Industria ﬂink. Dit wordt dan ook
opgemerkt, wanneer de inschrijvingen
voor een nieuw evenement open gaan.
Dit gebeurde onlangs wederom bij de
inschrijving voor het diesgala. Ditmaal
is de capaciteit van het gala verhoogd
met 150 plaatsen ten opzichte van een
normaal gala, maar desondanks sneller
uitverkocht dan ooit tevoren. Helaas
hebben we menig lid teleur moeten

stellen met het nieuws dat al de 350
kaarten binnen twee uur over de (digitale) toonbank gevlogen zijn.
Om het toegankelijke karakter van de
vereniging te behouden, vraagt deze
situatie duidelijk om maatregelen. Als
51e bestuur hebben we al uitgebreid
over deze kwestie nagedacht. Er is behoefte aan duidelijke inschrijfprocedures, die voor alle leden even eerlijk

zijn. De conclusie is dat dit erg lastig te
verkrijgen is, omdat we als vereniging
erg veel verschillende activiteiten organiseren. Het is wel mogelijk om drie
categorieën te deﬁniëren, waar de vele
activiteiten in onder te brengen zijn.
Voor elke categorie hebben we een
inschrijfbeleid ontwikkeld, dat ervoor
dient te zorgen dat iedereen weet waar
hij of zij aan toe is en zo een eerlijke
kans krijgt om zich in te schrijven voor
de betreffende activiteit.

Foto Sander Peters

Naast de beschreven uitdagingen, zijn
er nog talrijke andere complexe verenigingsprocessen, waar we als bestuur
mee te maken krijgen. Zoals: de opbouw van de vereniging en haar stichtingen, communicatie naar de vele leden, het beheer van de gelden en ten
slotte het behartigen van de belangen
van studenten Technische Bedrijfskunde in de ruimste zin van het woord.
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Genuchten
Voorzitter Industria

Column

Foto Bart van Eijden

Taart

Afstuderen is als taart maken. Alleen
duurt het wat langer en heb je geen
recept. Hoe het werkt? Eigenlijk heel
simpel. Het begint met een bedrijf
dat je vraagt een taart te bakken. Op
dat moment heb je waarschijnlijk nog
geen aanzienlijk aantal taarten gebakken. Wellicht heb je een keer het beslag gemaakt en heeft iemand anders
er daarna een taart van geproduceerd.
Of je bent heel bedreven in soep opwarmen, pasta koken en tosti’s bakken, maar inmiddels wel toe aan iets
anders. Je besluit ervoor te gaan en

vraagt het bedrijf wat voor taart ze
graag zouden willen. Na een eerste
inventarisatie maak je schets van de
taart die het bedrijf beschreven heeft.
Het wordt een mooie taart met aardbeien en slagroom. Dat lijkt het bedrijf
wel wat. Voordat je het beslag gaat
maken, overleg je eerst met ervaren
bakkers of je een goede taart hebt bedacht. Deze stellen voor om er een vierkante taart van te maken, want rond
is zo gewoon. Naast aarbeien moet er
ook zéker chocolade in de taart. O, en
verschillende lagen natuurlijk. Net als

in Heel Holland Bakt. Je maakt een
nieuw voorstel en vraagt het bedrijf of
ze dit ook zien zitten. Zolang er aardbeien in de taart zitten, vinden ze het
prima. Mooi, nu kun je het beslag gaan
maken. Het bedrijf heeft een werkblad
voor je vrijgemaakt en je krijgt een
kom en een mixer voor het beslag. De
ingrediënten haal je op verschillende
plaatsen binnen en buiten het bedrijf.
Sommige ingrediënten kun je makkelijk vinden, andere ingrediënten zijn
op of onvindbaar, daarvoor gebruik je
een surrogaat. Alle ingrediënten die je
hebt kunnen vinden, gaan in de kom en
worden gemixt. Het beslag ziet er niet
helemaal uit zoals je had verwacht,
maar lijkt gelukkig wel eetbaar. Je zet
de oven aan en beseft dat je nog geen
vorm hebt om het beslag in te gieten.
Één van je vrienden heeft al eens een
taart gebakken en is zo vriendelijk zijn
bakblik aan je uit te lenen, zodat je
weer verder kunt. De taart gaat in de
oven. Niet te lang, niet te kort, niet te
heet, niet te koud. Een van de ervaren
bakkers kijkt zo nu en dan of het goed
gaat met de taart. Als de oven uitgaat,
kan de taart even afkoelen. Nog een
beetje opleuken met wat glazuur en
dan is hij bijna klaar om te serveren.
Het enige dat nog mist, is de kers op de
taart: je afstudeerpresentatie, met bijbehorende poster als pit; hij zit er altijd
in, maar niemand weet waarom. Je nodigt het bedrijf, de ervaren bakkers en
een paar vrienden uit en snijdt de taart
aan. Wat zouden ze ervan vinden?

Noor Rijk

Masterstudent Operations
Management & Logistics, TU/e
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Column
Sustainable supply chain management:
is it sufficient to keep your side of the street clean?

Foto Bart van Overbeeke

As concern over climate change continues
to rise, the notion of “carbon footprinting”
is becoming ever more widespread. Carbon footprinting refers to estimating the
total greenhouse gas (GHG) emissions for
a given entity, which could be a company, a
product (with emissions measured over its
entire life cycle) or a supply chain (in part
or in full). Beyond estimating their footprint, some firms go further and pledge to
reduce emissions by specific amounts or
percentages. For example, Unilever has announced in 2010 that they plan to halve the
footprint of their products across the lifecycle by 2020 (http://www.sustainable-living.
unilever.com/the-plan/greenhouse-gases).
Yet other firms go further still, pledging to
be or become carbon-neutral, which usually means purchasing carbon offsets for the
remaining GHG emissions (that do not fall
within the EU-Emission Trading Scheme).
Brazil’s Natura Cosméticos is already carbonneutral today, offsetting not only their own
emissions but those of their entire supply
chain; this is all the more noteworthy given
that 95% of those total emissions are from
Natura’s supply chain rather than their own
operations http://www2.natura.net/Web/Br/
Inst/CarbonoNeutro2009/src/EN). Clearly,
many GHG emissions (or reductions in
emissions) are the result of joint effort by
multiple parties. For instance, in 2006 Dr
Pepper Snapple Group redesigned its onegallon Hawaiian Punch packaging to make
it 19% lighter, which reduces the packaging
supplier’s carbon footprint as well as that
of all firms involved in the product’s distribution (http://www.drpeppersnapplegroup.
com/files/2010/07/15/_085352349640.pdf).
Central to assessing the validity of any such
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claims or to the success of any footprint
reduction efforts is a system for measuring
and reporting carbon footprints. The
“GHG protocol” (for companies, products,
or value chains) is the dominant method for
carbon accounting, which is closely related
to life-cycle assessment (LCA). The existing
literature on the GHG protocol and on LCA
focuses heavily on how to allocate emissions
or reductions in emissions to each of the
parties separately, aiming to avoid “ doublecounting” of emissions at all costs.
Double- (or multiple-) counting occurs when
the GHG emissions resulting from a particular activity are allocated to multiple parties
in a supply chain, so that the total allocated
emissions exceed the total actual emissions
of that activity.
A critical question underlying LCA and the
GHG protocol is: who is responsible for the
emissions associated with a final product or
service? A typical product goes through numerous manufacturing and transportation
activities operated by a number of companies
in a supply chain. Each actor in the supply
chain can invest in projects that would result
in lower emissions in her own operations.
Furthermore, companies can also invest in
projects that could lower the emissions of
operations at upstream or downstream companies due to changes in the characteristics
of the product such as its dimensions, form,
flexibility, strength, required storage conditions, durability, etc. Some actors in the supply
chain can affect others’ emissions by collaboration, coordination, information sharing,
or even simply by their economic power. For
example, a manufacturer sharing his advance
demand information with a supplier might

smooth the supplier’s operations and hence
reduce the need for fast transportation, resulting in lower emissions.
In such contexts, where a number of firms in
the supply chain jointly affect total emissions,
firms face a challenge in greening their operations in the absence of regulatory requirements: how should responsibility for the total
supply chain emissions be allocated to the various firms in order to encourage jointly optimal emissions abatement effort? Holding all
parties responsible for their own emissions
presupposes that emissions can be attributed to firms unambiguously, which is not the
case due to the interactions discussed above.
Our recent research (joint with UCLA and
EUR) provided the following key finding: It is
necessary to over-allocate supply chain emissions for the supply chain to be “socially optimal” (i.e. to exert optimal levels of emission
reduction effort and fully offset all remaining
emissions). This means that, even in the absence of an optimal footprint allocation rule,
firms who do have an interest in overall supply chain efficiency should at a minimum include the full cost of all GHG emissions that
they can influence when they decide where
to focus their efforts. The fact that doublecounting is unlikely to be implemented on
any meaningful scale in practice should not
preclude firms from identifying where their
efforts may have the greatest effect. If the
greatest return on firm 1’s effort is on emissions currently allocated to firm 2, then firm 1
could explore mechanisms to share the costs
and benefits associated with emissions reduction efforts with firm 2. Without at least
allowing double-counting in a pro-forma fashion, many valuable opportunities for joint
improvement will go unexploited. Consequently, it is essential for a sustainable supply
chain management that the companies also
take the responsibility of their entire supply
chain’s emissions and collaborate with their
supply chain partners to investigate the most
efficient ways of emission reduction, rather
than focusing on their own emissions alone.

Tarkan Tan

Programmadirecteur OML
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Breng jij
naar grotere hoogten?
Gezocht:

Congrescommissie 2015 en Industria bestuur 2015-2016
Pimp je CV en werk aan je professionele vaardigheden!
Meer weten? Kom naar de infolunches op 7 (congres) en
14 januari (bestuur), mail naar bestuur@industria.tue.nl of
loop gewoon eens binnen!
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