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Masterclass 2015
Business course

‘The case study
was a real
challenge and
my team won’

Meet Marijke and Eric
Marijke works for AkzoNobel as a Global Master Data
Principal Supply Chain, while Eric is a Material Planner
Supply Chain. Both Marijke and Eric joined us after attending the 2014 AkzoNobel Masterclass. They were very
impressed with this business course, which introduced
them to our company’s ambitions, culture and a wide
variety of people, products and processes. Equally, we
were very impressed with them and offered them starting
positions after graduation.
AkzoNobel’s annual Masterclass is your chance to discover
a company that likes to give you real responsibility. It takes
place over two intensive and exciting days of introductions
and interdisciplinary teamwork. You’ll see our organization
from different angles and have plenty of opportunities to
meet senior management and young employees.
When: May 11 & 12, 2015
For: Masters students approaching graduation
Deadline for registration: Sunday, April 5, 2015

Please visit www.akzonobel.nl/masterclass for more
information and to apply online. You will also find
out more about the roles that Marijke and Eric play
within AkzoNobel.
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SCOPE in 3D
In de vorige editie van SCOPE hebben we gekeken naar de ingewikkelde processen
van verschillende productiebedrijven. In deze maart-uitgave gaan we het hebben over
een innovatie die al dat soort processen misschien wel drastisch gaat veranderen. De
mogelijkheden en toepassingen van 3D printen nemen een vlucht en ook vindt 3D
printen steeds vaker zijn weg naar de daadwerkelijke productielijnen van bedrijven.
Maar welke rol gaan 3D printers spelen in de toekomst? Betekent dit het einde van
traditionele productiemethoden of zullen 3D printers meer een aanvullende rol
innemen?
Na de inleiding van Bouke Wullms, waarin hij uitlegt wat 3D printen inhoudt,
interviewen we twee van ’s werelds voorlopers op dit gebied. We leren namelijk over
de unieke manier waarop Shapeways gebruikmaakt van deze nieuwe techniek en hoe
zij zelfs een simpele student als ik in staat stellen om mijn eigen 3D geprinte producten
te verkopen over heel de wereld. Ook spreken we Daan Kersten, CEO van Additive
Industries, over de snelle groei van het bedrijf en de ontwikkeling van industriële 3D
printers die bijvoorbeeld metalen onderdelen kunnen printen. Rob Basten legt uit hoe
3D printen supply chains gaat veranderen en tot slot kunt u lezen over de gevaren van
3D printen en leren we dat eigenlijk bijna alles al 3D geprint kan worden. Misschien
moeten we de volgende SCOPE ook maar in 3D laten printen?
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Natuurlijk vertellen ook deze SCOPE weer verschillende alumni over hun carrières.
Zo komt u erachter wat er voor een Technisch Bedrijfskundige te doen is in de online
wereld van Bol.com en bij het specialistische Fortimedix en vertelt Jacques de Waal
over zijn volgende avontuur als ondernemer. Corien Prins vertelt, als een van de
initiatiefnemers, over de nieuwe masters rondom Data Science die de TU Eindhoven
en de Universiteit van Tilburg samen opzetten. Tot slot worden de bezigheden van
ESTIEM samengevat in één evenement genaamd ESTIEM360, hebben we weer nieuwe
deelnemers aan de kettingbrief en kunt u lezen hoe een opdracht voor Industria’s
International Research Project heeft geleid tot serieuze veranderingen en innovaties
bij Lunet zorg.
Ik wens u ontzettend veel leesplezier!

Joep van den Bogaert
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema 3D printen
3D printen is een veelgehoorde term en de laatste jaren is de aandacht voor
deze technologie flink toegenomen in verband met de inrichting van de
supply chain. Bouke Wullms vertelt over de kansen, de mogelijkheden en
toepassingen van 3D printen voor supply chains.
TEKST Bouke Wullms FOTOGRAFIE Willemijn Steens

De supply chain van de toekomst?
Additive manufacturing in de spare
parts supply chain
Het komt steeds vaker in het nieuws en
ook het bedrijfsleven zoekt naar toepassingen van deze technologie. Door de
toenemende aandacht is er een soort
hype ontstaan rondom 3D printen. Door
sommige media wordt 3D printen naar
voren geschoven als de derde industriële revolutie. Zover is het echter nog
lang niet en zover zal het naar mijn idee
ook nooit komen. Maar 3D printen kan
zeker waarde toevoegen aan de huidige
supply chains. Dit biedt nieuwe kansen
om de concurrentie voor te blijven en zal
voor nieuwe verdienmodellen zorgen.

“Door sommige media
wordt 3D printen
zelfs naar voren
geschoven als de derde
industriële revolutie.
Zover is het echter nog
lang niet en zover zal
het naar mijn idee
ook nooit komen.”

3D printen
3D printen is een productieproces waarbij producten laag voor laag worden opgebouwd. Je kunt dit proces vergelijken
met de werking van een normale inkjet
printer, die je gebruikt om documenten
te printen. In plaats van inkt gebruikt
een 3D printer andere materialen zoals
bijvoorbeeld metaal of plastic. En in
plaats van maar 1 laag te printen, print
een 3D printer meerdere lagen op elkaar
om zo het eindproduct te creëren. Een
product wordt dus geproduceerd door
laag voor laag materialen toe te voegen,
vandaar de naam additive manufacturing. Dit proces is het tegenovergestelde
van veel huidige productiemethoden
zoals frezen en draaien. Daarbij begint
men met een groot stuk materiaal en
worden delen weggesneden tot het eindproduct over blijft.
Er zijn tegenwoordig verschillende
manieren om te 3D printen. Alle technieken hebben met elkaar gemeen dat
de producten laag voor laag worden
opgebouwd. Om al deze verschillende
manieren van 3D printen onder één

noemer te kunnen vangen wordt de
term “additive manufacturing” gebruikt.
Hoewel in de media over het algemeen
over “3D printen” word gesproken, heeft
de term “additive manufacturing” (ook
wel afgekort tot “AM”) de voorkeur in
een industriële setting.
Additive manufacturing in de spare
parts supply chain
Additive manufacturing heeft een aantal
eigenschappen die de techniek interessant maken voor de productie van reserveonderdelen. Twee van deze eigenschappen zijn:
•

•

Printing on demand
Printing on location

Printing on demand en printing on location zijn mogelijk doordat schaalvoordelen een minder grote rol spelen bij
additive manufacturing dan bij de huidige productieprocessen. Deze twee ontwikkelingen kunnen een grote impact
hebben op de inrichting van de supply
chain.

Conventioneel Bouwproces
Materiaal
Subtractie
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Product

Afval

Printing on demand
De huidige productieprocessen hebben
over het algemeen hoge opstart kosten.

“Additive
manufacturing
kan waarde
toevoegen, zolang de
productiehoeveelheid
klein is”
Om gebruik te maken van schaalvoordelen en zo de kosten per product te
verlagen, wordt meestal geproduceerd
in grote series: massaproductie. Bij
additive manufacturing zijn er nauwelijks opstart kosten omdat er geen
tijdrovende en complexe omstel procedures nodig zijn. Hierdoor zijn de

productiekosten per product onafhankelijk van de productiehoeveelheid.
Dit is de reden dat additive manufacturing naar mijn mening geschikt is voor
de productie van bijvoorbeeld reserveonderdelen. Reserveonderdelen zijn over
het algemeen slow moving items: het is
geen uitzondering dat een reserveonderdeel jaren op voorraad ligt voordat het
gebruikt wordt. Er is dus een behoefte
om reserveonderdelen in kleine hoeveelheden te produceren. Op dit moment is productie in kleine series vaak
duur, omdat de huidige productieprocessen zijn ingericht om optimaal gebruik te kunnen maken van schaalvoordelen. Additive manufacturing biedt de
mogelijkheid om tegen lagere kosten in
kleine series te produceren.

Bouke Wullms

Trainee Logistics Management Systems,
ASML

Bouke Wullms is momenteel Trainee
Logistics Management Systems bij
ASML. Van 2009 tot 2012 heeft hij de
bachelor Technische Bedrijfskunde gevolgd waarna hij is doorgestroomd in
de master Operations Management
and Logistics (OML). Voor zijn afstuderen heeft Bouke zich bezig gehouden
met de impact van additive manufacturing op de spare parts supply chain
van Philips Healthcare. Tijdens dit project heeft hij veel geleerd over 3D printen en is hij onder de indruk geraakt
van de mogelijkheden van de technologie. In dit artikel geeft Bouke meer achtergrondinformatie over 3D printen.

Additief Bouwproces
Materiaal
Plaatsing in Laagjes

Product

Afval
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Printing on location
Doordat de huidige supply chains ingericht zijn om optimaal gebruik te maken
van schaalvoordelen is productie veelal
gecentraliseerd op een beperkt aantal
locaties. Vervolgens is er een logistieke
keten nodig om de producten naar de
eindklanten, verspreid over de hele wereld, te transporteren. Met additive manufacturing is het mogelijk om een product direct vanaf de computer te printen
op de locatie van de printer. Dit kan de
complexiteit van het logistieke netwerk
verminderen, zoals weergegeven in Figuur 3.
De vraag naar reserveonderdelen is laag
en onzeker. Om aan de servicecontracten
te kunnen voldoen is daarom een voorraad aan reserveonderdelen nodig, die
het liefst zo dicht mogelijk bij de klant
opgeslagen is. Het gevolg is een grote
investering in voorraden voor reserveonderdelen. Additive manufacturing
biedt de mogelijkheid om de investering
in voorraden voor reserveonderdelen te
verminderen door te printen op locatie.

Het is daarom voor veel bedrijven erg
interessant om de mogelijkheden van
3D printers in hun regionale distributie
centra te onderzoeken.

beweerd. De technologie is hiervoor nog
niet voldoende ontwikkeld. Het biedt
echter wel veel kansen, voornamelijk in
de supply chain.

Nadelen van additive manufacturing
De toepassingen van additive manufacturing zijn op dit moment nog vrij
gering, ondanks de grote potentie van
de technologie. Dit komt voornamelijk
door de huidige technische beperkingen
van additive manufacturing. Zo is de
technologie voorlopig alleen nog maar
geschikt voor relatief simpele mechanische reserveonderdelen. Er is veel onderzoek gaande naar manieren om additive manufacturing te verbeteren en het
zo geschikt te maken voor een grotere
groep producten. Hierdoor worden de
toepassingen steeds breder en beginnen
meer en meer bedrijven additive manufacturing toe te passen.

Voorlopig zal additive manufacturing
de huidige productiemethoden niet vervangen. Additive manufacturing moet
daarom niet gezien worden als een
concurrent van huidige productiemethoden maar eerder als een toevoeging.
Additive manufacturing kan gebruikt
worden wanneer dit waarde toevoegt,
bijvoorbeeld bij productie van kleine seriegroottes. Vanwege de snelle technologische ontwikkelingen op dit gebied en
de potentie om kosten te besparen in de
supply chain, zullen bedrijven additive
manufacturing meer en meer gaan toepassen.

Conclusie
Additive manufacturing is naar mijn
mening niet de nieuwe industriële revolutie, zoals door sommigen wordt

“Bedrijven zullen additive
manufacturing meer en meer gaan
toepassen”
3D Printen: van idee naar klant
3D Printen

Idee

Prototypes

Productie

Assemblage

Transport
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Distributie

Transport

Opslag

Transport

Verkoop

Transport

Klant

Transport

Process improvement ofﬁcer (40 uur p/w)

Verantwoordelijkheden
Als Process Improvement Officer ondersteun je de proceseigenaren bij het beheren en verbeteren van de organisatiebrede
bedrijfsprocessen van Fortimedix. Deze job is zeer divers want je optimaliseert niet alleen onze productieprocessen, maar
ook werkprocessen binnen bijvoorbeeld ICT en HR. Op zowel strategisch als tactisch vlak ben je betrokken bij het maken
van belangrijke beslissingen ter bevordering van de bedrijfsprestaties. Je zorgt ervoor dat de performance van de processen
meetbaar is en zichtbaar is in het bedrijf. Als cruciale centrale schakel houd je constant een vinger aan de pols. Je communiceert actief met de uitvoerende medewerkers om input te verzamelen en om te toetsen of de veranderingen juist geimplementeerd worden. Continuous improvement en operational excellence lopen als een rode draad door jouw functie.
Profiel
We zoeken een ondernemende collega met een hands-on mentaliteit. Je bent leergierig en in brede zin geïnteresseerd in
de continue ontwikkeling van organisaties. Vanwege jouw analytische denkvermogen, slaag je erin om complexe problemen om te vormen tot praktische en bruikbare oplossingen die leiden tot efficiënte werkprocessen. Een procesdenker ben
je, die boven de materie kan hangen en de onderliggende aspecten kan verbinden en weet te doorgronden. Bovendien
blink je uit in je overtuigingskracht. Op een natuurlijke manier creëer je bewustwording van de veranderingen in de gehele
organisatie.
Kwalificaties en competenties
•
Master diploma (technische) bedrijfskunde en/of (technische) bedrijfswetenschappen of vergelijkbaar
•
3 tot 5 jaar werkervaring in de procesinrichting
•
Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
•
Overtuigende communicator
•
Conceptueel denken
•
Pragmatisch
•
Zelfstandig, onafhankelijk en proactief
•
Organisatiesensitief
Over Fortimedix
Fortimedix is een Nederlandse organisatie die wereldwijd opereert binnen de Medical Device industrie. Fortimedix ontwikkelt en produceert onder andere medische implantaten (stents) die gebruikt worden voor de behandeling van bloedvatvernauwingen. Fortimedix is een innovatieve en technologisch gedreven organisatie die haar producten ontwikkelt en
produceert volgens de hoogste eisen. Het is haar missie om de verwachtingen van klanten te overtreffen door het leveren
van een niet te evenaren kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en service. Dit jonge, dynamische en snel ontwikkelende
bedrijf is gevestigd in Nuth, Limburg.
Wij bieden
Een uitdagende baan binnen een snel ontwikkelende, informele en financieel gezonde organisatie en een prettige werkomgeving met fantastische collegae.

Ben je geïnteresseerd?
Mail je motivatie met CV naar: jobs@fortimedix.com. Voor meer informatie over
Fortimedix bezoek onze website:
www.fortimedix.com of volg ons op Linkedin.
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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst

Thema 3D printen
Volgens Ruud van den Muijzenberg, Event Coordinator Europe bij
Shapeways, speelt 3D printen een grote rol in het mogelijk maken van
de derde industriële revolutie: “Mass customization”, maatwerk met de
kostenvoordelen van massaproductie.
TEKST Yorick Heidema

Shapeways en de derde
industriële revolutie
Als een van de eerste bedrijven die 3D
printen aan iedere consument aanbood,
is Shapeways’ doel om elk product te
kunnen produceren wat door een klant
wordt gevraagd. Door dit tegen een fractie van de traditionele productieprijs aan
te bieden, maken ze het simpeler voor
creatieve mensen om nieuwe, innovatieve producten te maken en deze zelfs
te kunnen verkopen.
Het 3D print proces
Shapeways biedt aan de hand van verschillende technieken vele materialen
aan om te gebruiken voor 3D printen,
waaronder 14 karaats goud, zilver, roestvrij staal, acryl, nylon en porselein. De
methode om porselein te printen is door
Shapeways zelf ontwikkeld.
De kwaliteit van de producten die door
3D printen worden geproduceerd zijn,
volgens Ruud, van vergelijkbare kwaliteit als producten, die via een traditioneel proces zijn gecreëerd.
Shapeways neemt als uitgangspunt
voor hun eerste processtap een 3D model van een product. Dit bestand wordt
ge-upload op de site van Shapeways en
vervolgens screent een algoritme of het
ontwerp daadwerkelijk geproduceerd
kan worden, welke materialen mogelijk zijn en ook wat de kosten zullen
zijn. Indien het product volgens het
algoritme kan worden gemaakt, wordt
het 3D bestand doorgestuurd naar de
productieafdeling. Vervolgens probeert
een werknemer van Shapeways de printers optimaal te benutten door zo veel
SCOPE maart 2015
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mogelijk producten in één printopdracht te plaatsen. Dit resulteert in een
groot blok uit poeder met daarin verschillende producten van verschillende
klanten. De producten worden handmatig uit het blok poeder gehaald en daarna met glasparelstralen schoongemaakt.
Het overtollige poeder uit het blok wordt

vervolgens hergebruikt bij een volgende
printopdracht. De voltooide producten worden handmatig gecontroleerd
op kwaliteit en op order gesorteerd.
Het hangt af van de eisen van de consument of deze producten nog worden
gepolijst of geverfd. Nadat het productieproces voltooid is, worden de geprinte

Foto Sander Peters

goederen nogmaals handmatig op kwaliteit gecontroleerd, voordat ze naar de
klant worden verzonden.
Tevens kan de klant besluiten om het
product aan te bieden via de webwinkels
van Shapeways. Wanneer het product
via de webwinkel wordt aangeboden, behoudt de klant het recht om de verkoopprijs te bepalen.

“Vroeger kon je alleen
maar dromen dat je
producten voor een
dergelijk groot bedrijf
kon ontwikkelen”
intellectueel eigendom
Als iedereen zonder controle zijn eigen
model kan aanleveren en verkopen, dan
speelt, net als bij online video’s en muziek, het probleem van intellectueel eigendom. Er worden maandelijks ongeveer 150 000 nieuwe 3D ontwerpen bij
Shapeways ge-upload. Het is voor hen
dus niet mogelijk om naar al deze modellen te kijken of ze iemands auteursrecht schenden. Daarom is de eigenaar
van de rechten zelf verantwoordelijk om
te controleren of zijn auteursrechten
worden geschonden. Wel heeft Shapeways samen met Hasbro, een overkoepelend speelgoedconcern, een manier
gevonden om consumenten de mogelijkheid te geven om nieuwe varianten
van het “My Little Pony” merk te maken
en deze legaal te verkopen. Door via
een apart platform hun ontwerpen aan
te leveren, kunnen de designers aangeven dat het een “My Little Pony” betreft.
Hasbro screent deze producten en wanneer deze in lijn staan met het merk,
worden ze goedgekeurd en mogen ze
verkocht worden. Wanneer een product
uit deze lijn besteld wordt, ontvangt

Ruud van den Muijzenberg
Na “Tourism and Leisure Management”
te hebben gestudeerd aan De Rooi Pannen te Eindhoven, ben ik op diverse
plaatsen gaan werken in de muziek- en
evenementenindustrie. Per toeval ben
ik bij Shapeways beland. Gedurende
die periode werd ik dagelijks geconfronteerd met 3D geprinte producten,
die de fysieke resultaten van de creativiteit van Shapeways’ klanten tonen.
Toen ik me realiseerde dat ik met mijn
ervaring in de evenementenindustrie

veel meer kon betekenen voor Shapeways, heb ik de taak “Event Coordinator
Europe” op me kunnen nemen. Hierbij
focus ik me op het plannen van onze
aanwezigheid op evenementen in Europa, het stroomlijnen van relaties met
onze Europese community leden en samenwerkingen met andere bedrijven.
Mijn doel is om mensen te inspireren
om hun eigen unieke producten te ontwerpen, die ze uitsluitend kunnen 3D
printen.

Shapeways
Shapeways is in 2007 op de High Tech
Campus in Eindhoven begonnen. Echter, om een echte start te kunnen maken hadden ze investeerders nodig.
Deze investeerders hebben ze niet
in Nederland gevonden. Uiteindelijk
hebben ze financiering ontvangen van
Index Ventures & Union Square Ventures, die ook geïnvesteerd hebben in
onder andere Twitter en Skype. Index
Ventures & Union Square Ventures
stelden echter wel een voorwaarde:
het management diende zich te vestigen in New York, waar de investeerders
ook werkzaam waren. Daarom is het
hoofdkantoor van Shapeways in New
York gevestigd.

De productiefaciliteit bleef in Eindhoven. Vanuit hier vond oorspronkelijk de
productie en distributie van orders over
de hele wereld plaats. Deels vanwege
de vestiging van het hoofdkantoor,
werd een tweede productiefaciliteit in
Amerika opgezet om de Amerikaanse
en Canadese markt te bedienen. De
productie in Eindhoven bleef in tussentijd ook doorgroeien en sinds afgelopen zomer is Shapeways naar een
nieuw pand aan Kanaaldijk-Zuid in
Eindhoven verhuisd, omdat ze letterlijk
uit de voegen van hun vorige locatie
dreigden te barsten.
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“3D printen is de derde industriële
revolutie en het is tof dat Shapeways
hier een grote speler in is”
zowel de designer als Hasbro een deel
van de opbrengsten. “Dit is een grote
stap voorwaarts voor designers en fans
van grote merken, want vroeger kon je
alleen maar dromen dat je producten
voor een dergelijk groot bedrijf mocht
ontwerpen”, aldus Ruud van den Muijzenberg.
De toekomst
Shapeways houdt zich bewust afzijdig
van productontwikkeling, omdat Shapeways’ kracht ligt in het produceren van
hoogwaardige producten die iemand
niet zomaar thuis kan maken. Ruud
geeft namelijk aan dat hij verwacht dat
de 3D printwereld uiteindelijk veel zal
lijken op de huidige papierprintindustrie. Mensen zullen uiteindelijk wel 3D
printers thuis plaatsen, maar wanneer
ze een product van een hoogwaardige
kwaliteit willen, zullen ze alsnog gebruikmaken van een professionele 3D
printservice, zoals Shapeways aanbiedt.
Daarom onderzoekt Shapeways ook
continu nieuwe productiemogelijkheden, waarbij de overgang van keramiek
naar porselein 3D printen een voorbeeld
is. Een ander voorbeeld is de samenwerking met Hewlett-Packard (HP) om een
3D printer te testen, die tegelijkertijd
meerdere kleuren en materialen kan
printen, waaronder elektrische geleidende. Zo zou je in theorie een volledige afstandsbediening kunnen printen,
waarbij je alleen nog de batterijen en het
infraroodlampje in de afstandsbediening hoeft te plaatsen.
Zelfs domeinexperts, zoals Ruud, kunnen moeilijk de toekomst van 3D printen voorspellen. Dit komt voornamelijk
door de “open source cultuur”, waardoor ontwikkelingen heel snel plaatsvinden. Maar wat wel duidelijk is, is dat
de consumenten van tegenwoordig hun
individuele impressie, mening en
SCOPE maart 2015
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Feitjes over 3D printen

3D printen tot 0.1mm

Grootste formaat: 65x35x55 cm

> 6 miljoen ontwerpen op site

Productie: 120 000 items per maand

NY

EHV

Bediening in USA & Canada: Amerika
Bediening Wereld: Eindhoven

500 000 community leden
23 000 leden met online shop

uniekheid willen delen. Ruud gelooft dat
dit niet kan worden bereikt door massaproductie, maar door massa-maatwerkproductie. Hierbij heb je relatief lage
kosten én de mogelijkheid om eenmalig
een product te maken. “3D printen is de

derde industriële revolutie en het is tof
dat Shapeways hier een grote speler in
is”, aldus Ruud.

Thema 3D printen
Voor dure kapitaalgoederen worden nu vaak reserveonderdelen op één plek
geproduceerd om ze vervolgens, verspreid over de hele wereld, op voorraad
te houden. In de toekomst zullen sommige onderdelen overal ter wereld
3D geprint worden; vaak pas op het moment dat ze nodig zijn. Dat bespaart
een hele hoop kosten in de “after sales service”, terwijl het ook nog eens
veel duurzamer is.
TEKST Rob Basten

3D printen van
reserveonderdelen: een kans voor
een goedkopere en duurzamere
service
Additive manufacturing, of 3D printing,
is hot. Zoals ook te lezen valt in de rest
van dit nummer, heeft 3D printen een
hoge vlucht genomen: consumenten
kunnen online zelfontworpen hebbedingetjes, maar ook serieuze producten,
bestellen en bedrijven printen al hun
eerste onderdelen. Op madeinspace.us
valt te lezen dat NASA afgelopen jaar
een 3D printer naar het International
Space Station heeft gebracht om onderdelen te printen. Bovendien worden er
(op aarde) ook al protheses en onderdelen voor vliegtuigen geprint. Een instituut als het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium heeft in 2013 een
state-of-the-art Selective Laser Melting
machine gekocht, die metaal kan printen, en is een programma gestart met
onderzoek naar de technische aspecten
en toepassingen van 3D printen. Additive Industries is opgericht door een
aantal bedrijven uit de regio Eindhoven
om samen 3D printen van `lab to fab’ te
brengen.

reserveonderdelen. De gevolgen voor
de logistiek zijn de volgende stappen
die nu genomen moeten worden. De
TU/e is eind 2014 gestart met een onderzoeksproject, genaamd Sintas, dat
hierin zal voorzien.
After sales service logistiek
3D printen heeft een grote potentie
om after sales service supply chains
efficiënter te maken, terwijl de leverbetrouwbaarheid en leversnelheid omhoog gaan. Daarnaast kan de supply
chain duurzamer worden. De reden

dat 3D printen juist voor de after sales
service grote potentie heeft, en dan specifiek voor goederen zoals vliegtuigen,
militair materieel of wafer steppers, zijn
de karakteristieken van de vraag naar
reserveonderdelen van kapitaalgoederen. De vraag naar reserveonderdelen
treedt zeer sporadisch en ook nog eens
onverwachts op. Het is niet ongewoon
om onderdelen tegen te komen, die
gemiddeld minder dan eenmaal per
jaar worden verbruikt. Tegelijkertijd is
het wel belangrijk dat het kapitaalgoed
een hoge beschikbaarheid heeft en dus

Het huidige onderzoek op het gebied
van 3D printen kijkt echter vooral naar
de technische aspecten van het printproces. Het nut van 3D printen voor de
logistiek wordt gezien, maar er wordt
nog niet veel onderzoek gedaan naar
de exacte voordelen, al helemaal niet
als het gaat om de after sales service
logistiek. After sales service logistiek
heeft betrekking op het bevoorraden van
maart 2015 SCOPE
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niet te lang onbeschikbaar is als een
onderdeel faalt. Dat betekent dat er geen
grote hoeveelheden geproduceerd hoeven te worden, maar dat met name een
hoge reactiesnelheid vereist is.
Een voorbeeld
Thales Nederland, een partner in het
SINTAS-project, levert onder andere
radarsystemen voor marineschepen.
Wanneer de Koninklijke Marine een onderdeel bestelt bij Thales Nederland, of
een onderdeel opstuurt voor reparatie,
kan het in sommige gevallen tot meer
dan een jaar duren tot de marine weer

Rob Basten
Rob Basten studeerde Technische Bedrijfskunde en Informatica aan de Universiteit Twente (UT), waar hij daarna
ook promoveerde. Na anderhalf jaar
als Postdoc aan de TU/e gewerkt te
hebben, en tegelijkertijd als consultant
voor Gordian Logistic Experts, heeft hij
drie jaar als Universitair Docent aan
de Universiteit Twente gewerkt. Sinds
oktober 2014 werkt hij als Universitair
Docent aan de TU/e, waarbij hij de eerste vijf maanden van zijn aanstelling
heeft doorgebracht aan het Rensselaer
Polytechnic Institute in Troy (New York,
Verenigde Staten).
Rob houdt zich in zijn onderzoek en
onderwijs bezig met het (wiskundig)
optimaliseren van onderhoud van kapitaalgoederen, de bevoorrading van reserveonderdelen voor dat onderhoud,
en de inrichting van de after sales service supply chain. Het onderzoek gebeurt veelal in nauwe samenwerking
met bedrijven en dat houdt hij graag
zo in de toekomst.
SCOPE MAART 2015
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een functionerend onderdeel heeft. De
marine houdt daarom veel reserveonderdelen aan, waarbij de waarde van de
voorraad wordt ingeschat op tientallen
miljoenen euro’s. Hier kleven allerlei
nadelen aan: geld dat in de voorraad zit,
kan niet aan andere zaken worden uitgegeven. Daarnaast hebben sommige
componenten een bepaalde houdbaarheid, waarna ze weggegooid moeten
worden. Ook kan het scheepstype, waarop de radar geïnstalleerd is, uitgefaseerd
worden: meestal worden de schepen
dan aan een buitenlandse marine verkocht, maar die zal niet altijd de reserveonderdelen willen kopen, of heeft daar
veel minder voor over dan de originele
prijs. Daarnaast kan het gebeuren dat
een schip een onderdeel nodig heeft,
terwijl het net in de buurt van Somalië
is om koopvaardijschepen tegen piraterij te beschermen. Op dit moment duurt
het dan alsnog een paar dagen voordat
het onderdeel op de plek van bestemming is. Ten slotte dienen er keuzes
gemaakt te worden: niet alle onderdelen
liggen op voorraad, waardoor je kunt
misgrijpen als je een onderdeel nodig
hebt, ook al ligt er voor vele miljoenen
euro’s aan voorraad. Thales Nederland
wil, net als veel andere leveranciers van
kapitaalgoederen, in de toekomst graag
een steeds grotere rol krijgen in het onderhoud van de systemen die ze levert,
en dan zouden de geschetste problemen
deels of helemaal overgaan op Thales
Nederland.
Wanneer het mogelijk is om onderdelen
te 3D printen, is het nog slechts nodig
om een 3D printer en grondstoffen aan
boord of in de buurt te hebben. In het
geval van de piraterij-missies bij Somalië
zal de 3D printer vermoedelijk meegenomen moeten worden door het schip zelf,
of door een ander schip dat deelneemt
aan de missie. Wanneer je echter kijkt
naar een bedrijf als Fokker Services, een
andere partner in het SINTAS-project,
dan is er veel bedrijvigheid rondom de
onderhoudslocaties (vliegvelden), waardoor er in de toekomst waarschijnlijk
commerciële partijen zullen zijn die het
onderdeel kunnen printen. Fokker Services hoeft in dat geval alleen zelf voor
de tekeningen te zorgen.
Praktische problemen
Voor de hierboven beschreven gevallen
treden twee complicaties op in praktijk.
Ten eerste is in de luchtvaart de certificering van onderdelen een belangrijk
punt. Een onderdeel moet gecertificeerd
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zijn om te kunnen worden gebruikt, en
hoe zorg je voor certificering als je overal op de wereld kunt printen? Dit probleem is vergelijkbaar met kwaliteitsborging in andere bedrijfstakken, maar
doordat de luchtvaart hoge eisen stelt
aan veiligheid, en daarom zeer gereguleerd is, is het probleem hier extra groot.
Ten tweede is er het punt van eigendom:
complexe kapitaalgoederen, zoals een
vliegtuig of een radarsysteem, bevatten veel modules die van leveranciers
komen; Thales is vaak meer de system
integrator dan de Original Equipment
Manufacturer. Stel dat de marine een
onderdeel wil printen, mag dat zomaar?
Wie moet de tekeningen aanleveren, en
heeft die partij er wel baat bij om dat te
doen? Misschien wel niet, omdat het interessanter is om zelf het onderdeel te
produceren en te verkopen, en daarnaast
omdat je niet wilt dat je tekeningen bij
de system integrator, de gebruiker en
misschien wel je concurrent terecht komen. Al deze problemen zullen in het
SINTAS-project wel aan de orde komen,
maar dit is niet het type onderzoek waar
momenteel op gefocust wordt.
Benodigd onderzoek
Waar ligt de focus dan wel op? Zoals gezegd vindt er al veel onderzoek
plaats naar de techniek van het 3D
printen en wordt steeds duidelijker wat
er nu en in de nabije toekomst wel en
niet geprint kan worden. Er is nog wel
onderzoek nodig naar karakteristieken

01 Rob Basten verdedigt zijn proefschrift

die belangrijk zijn voor after sales service. Zo duurt printen nu nog vaak lang,
zodat er mogelijk nog steeds voorraad
nodig is om een afgesproken levertijd
te halen. Het faalgedrag van onderdelen is een ander belangrijk punt: een
onderdeel kan steviger en daarmee betrouwbaarder zijn als het uit één stuk
gegoten is dan wanneer het geprint
is. Daarentegen heeft printen in sommige gevallen het voordeel dat er geen
verbindingen gemaakt hoeven te worden, omdat een onderdeel in één keer
geprint kan worden. Ook kan het productieproces invloed hebben op bijvoorbeeld vermoeiing, slijtage en corrosie.
Wanneer faalgedrag en doorlooptijden
duidelijk zijn, kan nagedacht worden
over de onderhoudsplanning en over
het exacte ontwerp van de supply chain.
Niet alle onderdelen zullen geprint gaan
worden en het kan zijn dat een deel van
een module geprint wordt, terwijl een
ander deel op conventionele wijze geproduceerd wordt. Een belangrijke ontwerpbeslissing wordt dan het punt in
de supply chain, waar de twee delen samengevoegd gaan worden. Ook kan het
betekenen dat je op een ander niveau in
de productstructuur wilt gaan uitwisselen: misschien moet niet de hele bovengenoemde module worden uitgewisseld, maar slechts het deel dat geprint
kan worden, ook al is het uitwisselen
dan wat lastiger. Het kan ook zijn dat 3D
printen van een bepaald onderdeel veel
duurder is dan conventionele productie,

SINTAS
Met een kick-off meeting op 18 november 2014 is het SINTAS-project van
start gegaan, wat staat voor Sustainability Impact of New Technology on
After sales Service supply chains. Het
project is een samenwerking tussen
de Universiteit Twente en de TU/e met
partners Additive Industries, Fokker
Services, het Ministerie van Defensie
(Koninklijke Landmacht en Koninklijke
Luchtmacht), het Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium en Thales
Nederland, en wordt voor driekwart
door het NWO gefinancierd binnen het
programma Duurzame Logistiek.
In het project wordt onderzoek gedaan
naar de manier waarop 3D printen

maar dat 3D printen wel als noodoplossing gebruikt kan worden in plaats van
een spoedlevering per vliegtuig bijvoorbeeld. Als al dit soort beslissingen zijn
genomen, kan gekeken worden naar
de nieuwe voorraadhoogtes van reserveonderdelen. Daarbij verdient ook
zeker de eerste fase van het leven van
de kapitaalgoederen aandacht: als het
faalgedrag van het kapitaalgoed nog niet zo
duidelijk is en als misschien ook nog

gebruikt kan worden in de after sales
service: voor welke typen onderdelen
en in welke fase(n) van het leven van
kapitaalgoederen biedt 3D printen van
reserveonderdelen financiële- en duurzaamheidsvoordelen?
Aan de TU/e is Bram Westerweel gestart als één van de drie promovendi
in dit project. Hij wordt begeleid door
Rob Basten en Geert-Jan van Houtum
zal optreden als zijn promotor. Het deel
van het onderzoek dat in Eindhoven
wordt uitgevoerd, richt zich op het ontwerp van de after sales service supply
chain, inclusief de allocatie van benodigde resources.

niet duidelijk is hoe groot de “installed
base” gaat zijn, kan 3D printen helemaal
interessant zijn.
Algemeen wordt aangenomen dat 3D
printen een grote rol gaat spelen in de
nabije toekomst; de TU/e is er klaar voor
om daar aan bij te dragen door middel
van het SINTAS-project.
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Thema 3D printen
3D printen wordt door velen gezien als een enorme zegen. Terwijl de
piraterij op mediagebied vol aan de gang is, komt er nu een methode op om
zelfs kunststof gebruiksvoorwerpen thuis op kleine schaal te produceren.
Maar is dit waar 3D printen voor moet dienen? Is er niet een veel grotere
vraag naar duurzamere massaproductie in andere materialen? SCOPE
sprak met Daan Kersten, CEO en medeoprichter van Additive Industries.
TEKST Benjamin Rensen

Metalen componenten uit poeder,
nu ook in Nederland
Tijdens een op productie technologie
gericht onderzoek voor Brainport Industries, een coöperatie van ruim 90
high tech toeleveranciers aan OEMs
(Original Equipment Manufacturers) als
ASML, Philips en FEI met thuisbasis in
Eindhoven, ontdekte Daan Kersten met
zijn partner Jonas Wintermans dat er
een groeiende vraag was naar capaciteit
en kennis van 3D printers die metalen
componenten produceren. In 2012 begonnen zij samen de start-up Additive
Industries. Om te leren wat er mogelijk

is op het gebied van 3D printen en te
ervaren welke aspecten van een goede
metaalprinter van belang zijn, werd AddLab opgericht. Deze 3D metaalprint
proeffabriek is opgezet samen met 8 industriële partners, Brainport Industries
en DLL. Kersten: “Op dit moment zijn
er verspreid over Nederland acht 3D metaalprint machines , vier hiervan staan
in ons AddLab in Eindhoven. Daarmee
hebben we binnen een jaar de grootste
metaalprintcapaciteit van Nederland opgebouwd.”

Met de kennis en ervaring die in Addlab
wordt opgebouwd ontwikkelt Additive
Industries de volgende generatie 3D metaalprinters. Met als doel om eind 2015
de eerste eigen machine afgerond te
hebben en deze in het voorjaar van 2016
te verkopen, richt het bedrijf zich dus
op een minstens zo snelle groei als in
de eerste jaren. Om de goede concurrentiepositie te behouden zal deze machine
modulair zijn. Kersten: “Het is onmogelijk om voor elke klant een specifieke
machine te maken. Het is daarentegen

01
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“Het feit dat er direct een
component geprint kan worden is
enorm efficiënt”
01 02 03 Metalen, 3D geprinte producten in
onderzoekscentrum Addlab

02

wel mogelijk om een standaardpakket
met modules aan te bieden, zodat de
machine zo nauw mogelijk kan voldoen
aan de wensen van de klant, zonder dat
dit te duur wordt.”
Aangezien 3D metaalprinten een puur
digitale productietechnologie is, ontwikkelt Additive Industries niet alleen een
machine maar ook een digitaal platform
voor de opslag, analyse en het delen van
de informatie die in het proces wordt

gebruikt en gegenereerd: het Additive
World Platform. Een onderdeel van
dit platform is de “Virtual Factory” die
Additive Industries uniek maakt. Door
onderdeel te zijn van het netwerk van
het bedrijf is het voor klanten mogelijk
om de door hun benodigde onderdelen
direct te kunnen printen op de juiste locatie. Dit resulteert in een reductie van
de doorlooptijd doordat het product eerst
digitaal kan worden verstuurd. Tevens
zorgt het voor een minimalisatie van

uitstootgassen ten gevolge van transport.
Dit laatste, groene aspect van 3D printen is volgens Daan Kersten ook een van
de grote voordelen van de technologie:
“Het feit dat er direct een component
geprint kan worden is enorm efficiënt.
Hiernaast heeft metaalprinten ook geen
bijproduct, hetgeen wel het geval is bij
een aantal conventionele fabricage technieken als verspaning.”
maart 2015 SCOPE
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“Grote productie zal niet via
3D printen gaan, het is meer een
aanvulling”

03

Als laatste voordeel noemt Kersten de
manier van ontwerpen die 3D printen
met zich meebrengt. De open-source
mentaliteit die eerst in software te vinden was, is nu ook in steeds grotere
mate aanwezig bij het ontwerp van producten die geprint kunnen worden.
Wat een nadeel is van 3D printen is het
feit dat de technologie voor massaproductie nu nog vaak te duur is. “3D printen is meer een aanvulling. Naast dat
Additive Industries zich enkel richt op
Business to Business, zal grote productie in alledaagse producten niet via 3D
printen gaan.”
Kersten is ervan overtuigd dat 3D printen de toekomst heeft, maar dat het in
deze toekomst een aanvulling zal zijn
op andere bestaande productietechnologieën.
SCOPE MAART 2015
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Daan Kersten
Na zijn studie werktuigbouw in Delft
is Daan Kersten zijn carrière gestart
bij Electrolux. Daarna is hij gaan werken voor een familiebedrijf: Prins Autogassystemen. Na hier ruim drie jaar
gewerkt te hebben, startte hij in 2000
een internetbedrijf en haalde een MBA
(Master of Business Administration)
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Met deze kennis en ervaring
startte hij in 2012 samen met Jonas
Wintermans Additive Industries.

Kersten deelt zijn kennis graag en
maakt dat concreter met zijn project
NextOEM: een organisatie die jonge
technologiebedrijven ondersteunt en
stimuleert om te groeien. Ook benadrukt Kersten dat bij Additive Industries voor talentvolle studenten altijd
plekken zijn voor een mogelijke stage
of scriptie. Tevens meldt hij dat er vacatures zijn binnen het snelgroeiende
bedrijf.

Thema 3D printen
3D printen, ook wel additive manufacturing, is het buzz-woord anno
2015. Veelal denken wij hierbij, als technisch bedrijfskundigen, aan
bijvoorbeeld toepassingen op het gebied van reserveonderdelenplanning
of decentralisatie van productie. De toepassingsdomeinen van deze
techniek zijn echter breder. 3D printen wordt in de praktijk al toegepast op
bijvoorbeeld medisch, artistiek en industrieel vlak. Gelegenheid genoeg om
in dit artikel nader in te gaan op enkele toepassingen voor deze domeinen,
zodat 3D printen in een breder perspectief wordt geplaatst.
TEKST Cas van Elderen & Arjan van Cruchten

3D printen in breder perspectief
Broaden your Scope
Hoewel 3D printen typisch iets van het
tweede decennium van de 21e eeuw
lijkt, is het al in de 20e eeuw ontstaan.
Charles Hull markeerde in 1984 het 3D
print tijdperk door de eerste functionele
3D printer te bouwen. Door onder meer
de lage opstartkosten, beperkte kosten
van grondstoffen en gereedschap en
het open source delen van ontwerpen
vinden 3D printers steeds sneller hun
weg naar de consument. De aanwezigheid van bedrijven die 3D printopdrachten uitvoeren voor andere bedrijven of
particulieren, versnelt dit proces verder.
Mede door deze factoren is 3D printen
toepasbaar op verschillende vlakken,
van een zonnebril of een beschermhoes
voor je telefoon tot kunstmatige organen en 3D geprinte wapens.

over de ethische bezwaren met betrekking tot 3D printen. Steeds meer 3D
geprinte modellen van pistolen zijn te
vinden op internet. Voorstanders van
wapens stellen dat 3D geprinte pistolen nutteloos zijn, vanwege het feit dat
hiermee maar een beperkt aantal keren
geschoten kan worden voordat deze
wapens het begeven. Echter kan een
enkel schot al genoeg zijn, beweren tegenstanders. Naast het feit dat de pistolen kunnen falen, is een van de grotere
problemen met 3D geprinte wapens dat
ze moeilijk opgemerkt worden door
beveiligingsscanners, omdat er geen of
amper metalen onderdelen in zitten.
Vanwege de recente opkomst van de
techniek bestaat nog geen regulering op
dit gebied.

Contrast
Waar de mogelijkheden op medisch gebied steeds verder geëxploreerd worden,
ontstaat in toenemende mate discussie

Maar naast het kosten van levens, kan
3D printen ook levens verbeteren of
zelfs redden. Zo is het voortaan mogelijk om met een 3D geprinte beugel rond

te lopen. Met behulp van een scan van
het gebit kan de plastic beugel op maat
geprint worden. Daarnaast kunnen op
deze manier braces voor verschillende
ledematen gefabriceerd worden. Ook
aan de binnenkant van het lichaam
vindt 3D printen zijn toepassingen. Specialisten maken gebruik van MRI- en
CT-scans om 3D modellen van organen
te ontwikkelen. Deze modellen kunnen
met de nieuwe techniek real life geprint
worden. Met deze modellen kunnen chirurgen een verbeterd begrip verkrijgen
van hoe medische situaties in elkaar zitten, waardoor ze beter voorbereid operaties ingaan. De techniek om van eigen
cellen van patiënten organen te printen,
is op dit moment in ontwikkeling. Dit
zou betekenen dat de wachttijden afnemen voor patiënten, die een donororgaan nodig hebben.
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Artistieke doeleinden
Een heel ander vlak waar 3D printen
een opmars maakt, is het artistieke
vlak. Veel ondernemers en ontwerpers
zien kansen om artistieke hoogtepunten te bereiken door gebruik te maken
van 3D printen. Zo worden 3D printers,
die nieuwe vormen en materiaaleigenschappen mogelijk maken, gebruikt
om bijvoorbeeld modieuze kleding en
schoenen te printen. Ook bestaat tegenwoordig de mogelijkheid om 3D printen
te gebruiken voor voedingsmiddelen.
Zo bestaan er momenteel al 3D printers,
waarmee je op kunstige wijze chocolade
kunt printen. Het is zelfs mogelijk om
met de ‘Eat Your Face Machine’ (EYFM),
die ontwikkeld is door David Carr en het
MIT Media Lab, je gezicht te scannen en
dit te printen in een stuk eetbare chocolade.
Daarnaast is het tegenwoordig mogelijk
om met behulp van 3D printen replica’s
te maken van kunstobjecten. Hierbij
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kan men denken aan gedetailleerde replica’s van het skelet van de Egyptische
farao Toetanchamon, maar ook aan de
restauratie van ornamenten voor historische bouwwerken, zoals de Verboden
Stad in Beijing. De vraag is waar de mogelijkheid tot repliceren stopt, wanneer
je je realiseert dat een replica van een
Aston Martin DB5 is gemaakt voor de
James Bond film Skyfall. Ook worden
er 3D geprinte kopieën aangeboden van
fossielen en kan iedere niet-kunstenaar
kindertekeningen in 3D, dus als beeldje,
laten uitprinten door gebruik te maken
van services, zoals Shapeways deze aanbiedt. Tot slot toont een snelle zoektocht
op internet dat geen enkel consumentenproduct, van fiets tot gitaar en van cameralens tot weefgetouw, gespaard lijkt
te blijven van deze 3D printrevolutie.

Industriële doeleinden
3D printtechnieken worden niet alleen
gebruikt voor de productie van reserveonderdelen, maar ook voor de productie
van componenten in de auto- en luchtvaartindustrie. Zo gebruikt NASA het
om een “rocket engine injector” te produceren. 3D printen wordt in een industriële context ook veel gebruikt, bijvoorbeeld bij Ford, om prototypes te maken
van cilinderkoppen en andere autoonderdelen. Op een hele andere schaal
wordt de 3D printtechniek nu gebruikt
om een grachtenpand in Amsterdam te
bouwen. Hierbij worden kleinere modules, voor bijvoorbeeld wanden, geprint
en deze modules worden vervolgens
met elkaar verbonden om zo het huis
te bouwen. 3D printen voor de industrie
biedt dus veel perspectief op het gebied
van prototyping, het voorkomen van
frees- en draaibewerkingen en het aan
een stuk produceren van een goed, wat
de stevigheid van de component verbetert.

Toekomst
De toekomst zal uitwijzen waar de 3D
printtechniek ons nog verder heen zal
brengen. Wellicht is het mogelijk om
je koelkast te vullen met 3D geprinte
etenswaren. De NASA is op dit moment
al bezig met de ontwikkeling van een
3D printer die pizza kan printen. Momenteel is het zelfs al mogelijk om een
nieuwe 3D printer te printen met een
3D printer. Waar zullen deze ontwikkelingen eindigen?

Conclusie
Kortom, 3D printen lijkt breed toepasbaar: van microscopisch klein tot meters
groot, van natuurlijk weefsel tot metaal
en van huis-tuin-en-keukenapparaat of
artistiek middel tot industrieel speeltje dat leidt tot concurrentievoordeel.
“Broaden your Scope” en zie 3D printen
voortaan in een breder perspectief.

01 3D geprint artistiek object
02 3D geprinte borstkas
03 Reserveonderdelen

02

03
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Carriére
In het WTC Utrecht is bol.com sinds begin
dit jaar gevestigd. Binnen dit bedrijf met veel
groeimogelijkheden werken maar liefst 800
medewerkers. Joost Poelgeest laat zien hoe het
werken bij bol.com er aan toegaat.
TEKST & FOTOGRAFIE Femke Smulders

De online wereld van bol.com
Na 6 jaar studeren en met de master
Operations Management & Logistics
(OML) op zak is Joost Poelgeest een traineeship begonnen bij Ahold, waar hij
vier verschillende logistieke rollen heeft
bekleed. De laatste 2,5 jaar is hij werkzaam in de e-commerce logistiek. Vanuit een strategische rol bij Ahold was hij
werkzaam voor zowel bol.com, Peapod
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en Albert Heijn online (de laatste twee
bedrijven hebben een thuisbezorgservice van boodschappen). Sinds begin
2014 heeft hij de overstap gemaakt naar
bol.com en is hij verantwoordelijk voor
de logistieke strategie. De functie bij
bol.com omschrijft hij als: “dit is nog
veel leuker dan alleen maar strategie
formaliseren, waar ik in mijn vorige rol

met name op focuste. Het is juist leuk
om van strategie tot en met de implementatie mee te mogen doen. Dus eerst
vanaf de tekentafel een plan uitzetten en
nu met collega’s en teams het plan daadwerkelijk realiseren. Bol.com groeit heel
hard en we zijn dan ook veel bezig met
innovatiemanagement. De afgelopen
jaren hebben we steeds meer artikelen

aan ons assortiment kunnen toevoegen
en zijn we diverse samenwerkingen
aangegaan, waaronder de afhaalpunten
van bol.com in Albert Heijn. We willen
de klant optimaal bedienen. Als dit betekent dat zij hun pakket willen ophalen
als ze boodschappen gaan doen, dan
zorgen we daar voor. De overgang van
de fysieke naar een online wereld wordt
steeds natuurlijker.”
Nederland en België
“Bol.com is een uniek, energiek en
enorm innoverend bedrijf. Omdat we
ons continu afvragen wat de Nederlandse en Belgische klant nog meer van ons
verwacht, hebben we nog voldoende initiatieven op stapel om innovaties door te
voeren. Sinds 2010 zijn we actief in België (Nederlandstalige gedeelte). Bol.com
groeit nog steeds op die markt en inmiddels komt al een groot deel van onze
omzet uit Belgie. We hebben een aantal
Belgen in dienst om ervoor te zorgen dat
de Belgische winkel er optimaal uitziet,
maar ook om strategische zaken aan te
pakken. Er zijn kleine, maar belangrijke
verschillen tussen Nederland en Belgie,
waar we zeker rekening mee moeten
houden. In Nederland mag je bijvoorbeeld het hele jaar door sale hebben, terwijl dat in België enkel in een bepaalde
periode mag, tijdens Solden.”
Technische bedrijfskunde bij bol.com
Joost Poelgeest gaat verder: “Wat je volgens mij in een bedrijfskundige opleiding leert, is het denken in verbanden,
structuur brengen in een project of een
probleem terugbrengen naar de kern.

bol.com
•
•

•
•
•
•
•

Opgericht als online boekenwinkel
genaamd Bertelsmann Online
In 2000 en 2001 gaat bol.com ook
muziek en dvd/ video verkopen.
Bol.com breidt sindsdien uit met
steeds meer winkels, zoals Elektronica, Sieraden & Horloges en Dier,
Tuin & Klussen
Ruim 9 miljoen leverbare artikelen
Grootste assortiment aan nonfood
In 2012 overgenomen door Ahold
Begin 2015 in een nieuw pand getrokken te Utrecht
800 man personeel

Werken bij bol.com
“Verantwoordlijkheden liggen laag in
de organisatie en dat helpt als er snel
besluiten genomen moet worden. Dit
betekent dat je vaak zelf besluiten
neemt in plaats van wachten op de
volgende stuurgroep bijeenkomst. Je
wordt dus echt owner van een bepaald
project. Door deze autonomie wil ik
er nog harder voor gaan! Ongeacht je
functie, kun je de vrijheid pakken en
kansen grijpen.” Aldus Joost.
Binnen bol.com wordt er best veel van
je verwacht. Het gemeenschappelijke
doel is heel duidelijk en iedereen wil er
echt voor gaan! Daar staat tegenover
dat alle medewerkers optimaal worden
betrokken bij de strategie en toekomstvisie van bol.com. Eens in de zes weken
wordt er een teammeeting georganiseerd. De directie presenteert dan aan
alle 800 medewerkers de omzetcijfers

Mijn logistieke achtergrond helpt me geregeld met het oplossen van bottlenecks
of het beoordelen van het verbeterpotentieel in een distributiecentrum. Die manieren van denken, komen bij mij van
pas in mijn hele carrière en vooral nu
binnen bol.com. Hier zijn namelijk heel
veel schuivende panelen vanwege het
innoverende karakter van het bedrijf,
waarbij projecten veel afhankelijkheden
van elkaar hebben.”
“Wat ik in mijn studie heb gemist, heb
ik daarbuiten wel geleerd: ik heb een
bestuursfunctie bekleed bij Unipartners
Nederland en ik ben actief geweest bij
het herendispuut Dignitates. Buiten
mijn studie heb ik vooral mijn sociale
vaardigheden kunnen ontwikkelen, terwijl de studie me inhoudelijk heeft uitgedaagd. Al deze ervaringen gooi je in
je rugzakje en neem je mee in je werk.”
Binnen bol.com werken veel (technische) bedrijfskundigen. De studies OML
en Innovatie Management sluiten goed
aan bij bol.com, omdat we continu analyseren en innoveren. Bijvoorbeeld het
koopgedrag, onze logistieke processen,
de verkooptrends, de in- en verkoopprijzen of het vindbaar maken van onze negen miljoen artikelen. Meestal werken
deze bedrijfskundigen in de functie van

en strategische projecten. Door deze
transparante bijeenkomsten voelt iedereen zich onderdeel van het geheel.
Bol.com viert bovendien altijd samen
met alle medewerkers de successen en
dit doen zij uitbundig, want iedere dag
keihard werken moet beloond worden.
Het motto binnen bol.com is dan ook
work hard, play hard. Elke vrijdag is er
een vrijdagmiddagborrel en wordt er
jaarlijks een kerstfeest georganiseerd
met een bepaald thema. Dit jaar was
het thema bol.comics en was iedereen verkleed als superheld! Ook het
jaarlijkse personeelsfeest en Inspirationday zijn momenten waarop we
onze successen vieren. Binnen bol.com
wordt sowieso veel georganiseerd, zowel door de feestcommissie als door de
medewerkers zelf. Bijvoorbeeld spellenavond, jong bol.com en hebben we
diverse sportteams.

Business Analist, maar ook kun je als
Pricing Analist, Business Developer, Informatie Analist of Product Owner aan
de slag gaan.
Online platform ‘Verkopen via bol.
com’
”Bol.com is de afgelopen jaren getransformeerd van een webwinkel naar een
online platform met 5 miljoen actieve
klanten. Het doel is dat iedereen ons
platform kan gebruiken om zijn of haar
artikelen te kopen of te verkopen. Er
is een enorme shift gaande van offline
naar online en ik heb het idee dat we de
retailmarkt aan het veranderen zijn. Het
is fantastisch om hier onderdeel van uit
te maken!” Aldus Joost Poelgeest.
“In 2011 hebben we Verkopen via bol.
com gelanceerd en onze winkel opengesteld als platform voor andere verkopers
(zowel zelfstandigen als grotere organisaties). Zij kunnen hun artikelen dus
ook aanbieden via bol.com. Inmiddels
hebben we negen miljoen verschillende
artikelen op ons platform beschikbaar.
Veel artikelen zijn beschikbaar via die
‘Verkopen via bol.com partners’. Daar
worden de orders naartoe gestuurd en
die orderpicken, packen en sturen het
direct naar de consument. Onlangs
hebben we voor onze partners ook de
maart 2015 SCOPE
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service ’logistiek via bol.com’ bekendgemaakt, waarbij zij hun totale fulfilment
kunnen uitbesteden voor de orders die
zij via bol.com ontvangen.
We hebben ongeveer 300.000 artikelen op voorraad liggen. Daarvan liggen 200.000 artikelen bij Docdata en
100.000 bij het Centraal Boekhuis. Dit
zijn de artikelen waarvan wij verwachten
dat deze veel verkocht zullen worden.
Voor deze artikelen geldt ‘voor 23:00
uur besteld, volgende dag in huis’.”
Klantbeleving
Joost Poelgeest gaat verder: “We proberen alles voor de klant zo goed mogelijk
te doen. Een van onze graadmeters is
de net promotor score (NPS). Dit is een
meetinstrument dat gebruikt wordt om
te bepalen hoe tevreden onze klanten
zijn. We hebben een relatief hoge score,
maar we willen deze nog hoger hebben
en daar werken we met z’n allen aan.
Wij kennen intern de uitspraak: ‘bol.
com heeft geen klanten, maar klanten
hebben bol.com’. Wat eigenlijk wil zeggen dat je in een online wereld er alles
aan moet doen om continu je belofte
waar te maken (kwaliteit, beschikbaarheid, levertijd) en daarmee klanten te
behouden. Het proces moet goed lopen,
de communicatie moet optimaal zijn
en er moet op tijd teruggekoppeld worden naar de klant wat de status is. Is je
pakje vertraagd, dan krijg je daar direct
bericht van. Als we beloven ‘vandaag besteld, morgen in huis’ en we maken dit
niet waar, dan beïnvloedt dit meteen de
NPS score. De klantbeleving is daarom
erg verankerd in de manier van werken
binnen bol.com.”
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Toekomstvisie
“Verantwoordlijkheden liggen laag in
de organisatie en dat helpt als er snel
besluiten genomen moet worden. Dit
betekent dat je vaak zelf besluiten
neemt in plaats van wachten op de
volgende stuurgroep bijeenkomst. Je
wordt dus echt owner van een bepaald
project. Door deze autonomie wil ik
er nog harder voor gaan! Ongeacht je
functie, kun je de vrijheid pakken en
kansen grijpen.” Aldus Joost.
Binnen bol.com wordt er best veel van
je verwacht. Het gemeenschappelijke
doel is heel duidelijk en iedereen wil er
echt voor gaan! Daar staat tegenover
dat alle medewerkers optimaal worden
betrokken bij de strategie en toekomstvisie van bol.com. Eens in de zes weken
wordt er een teammeeting georganiseerd. De directie presenteert dan aan
alle 800 medewerkers de omzetcijfers

en strategische projecten. Door deze
transparante bijeenkomsten voelt iedereen zich onderdeel van het geheel.
Bol.com viert bovendien altijd samen
met alle medewerkers de successen en
dit doen zij uitbundig, want iedere dag
keihard werken moet beloond worden.
Het motto binnen bol.com is dan ook
work hard, play hard. Elke vrijdag is er
een vrijdagmiddagborrel en wordt er
jaarlijks een kerstfeest georganiseerd
met een bepaald thema. Dit jaar was
het thema bol.comics en was iedereen verkleed als superheld! Ook het
jaarlijkse personeelsfeest en Inspirationday zijn momenten waarop we
onze successen vieren. Binnen bol.com
wordt sowieso veel georganiseerd, zowel door de feestcommissie als door de
medewerkers zelf. Bijvoorbeeld spellenavond, jong bol.com en hebben we
diverse sportteams.

JE HEBT EEN
ENORME DRIVE

en staat stil
bij de wereld
om je heen

Je wilt de ruimte krijgen om je eigen ambities waar te maken.
In een insprirerende omgeving waar je prettig samenwerkt
en leert van collega’s. Ontdek hoe jij het beste uit jezelf
kunt halen en blijf op de hoogte van interessante events
en carrièremogelijkheden op kpmg.nl/ambitiouscompany.
maart 2015 SCOPE
© 2014 KPMG N.V., alle rechten voorbehouden.
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Elevator pitch
FOTOGRAFIE Sander Peters
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“

Bijdragen aan een betere
wereld
Europa is met gemak toch wel de meest
cultureel diverse regio in de wereld te noemen. Het is een werelddeel waar men heeft
moeten leren met elkaar samen te werken,
elkaar te respecteren en diversiteit te omarmen. Dit is echter niet altijd vanzelfsprekend geweest.

reeds verspreid over ruim dertig landen, en
faciliteert het dagelijks het contact tussen
mensen van verschillende achtergronden,
leeftijden en culturen. De bescheiden geschiedenis van deze verenigingen leert dus
dat het idee van een verenigd Europa, in ieder geval op een kleine schaal, werkt.

Laat mij je terug nemen naar 1989. In dat
jaar viel de Berlijnse muur, het symbool van
het einde van de Koude Oorlog en het begin van het uiteenvallen van de Sovjet Unie.
Het bleek het jaar van de revoluties, een jaar
waarin de meeste communistische regimes
in de voormalige Sovjetstaten plaats maakten voor een parlementaire democratie.

Wat we echter de laatste jaren zien, is dat
de wereld steeds meer onder druk komt te
staan. Toenemende energieschaarste, geopolitieke conflicten, financiële ongelijkheid,
en intolerantie dragen niet bij aan een positief leefklimaat. Soms lijken de problemen
zelfs zo groot dat het een gevoel van machteloosheid geeft. Ook ik vraag me dan wel
eens af welk steentje ik zou kunnen bijdragen aan een betere wereld.

In dezelfde periode, rond 1989-1990, ondernamen verschillende Noordwest-Europese
Technische Bedrijfskunde studenten, zonder
het nog van elkaar te weten, initiatieven om
over de grens contact te leggen met andere
studenten. Het waren de eerste stappen die
gezet werden in de oprichting van een aantal internationaal georiënteerde studieverenigingen, zoals Interactie en haar Europese
variant ESTIEM. Dit jaar is dat precies vijfentwintig jaar geleden.

In juni vorig jaar raakte ik via ESTIEM betrokken bij de eerste stappen om daar een antwoord op te kunnen geven: de oprichting
van de Industrial Engineering & Management Foundation. Deze stichting moet een
platform bieden aan zorgzame initiatieven:
acties die bijdragen aan een betere wereld.
Via de stichting ontvangen wij donaties die
deze initiatieven kunnen financieren.

Als we terug kijken, leren we dat het de
juiste timing was. De dynamiek van de tijd
maakte het dat er een zeker momentum
was, alles gericht op de eenwording van
Europa. Er werden internationale conferenties georganiseerd, seminar reeksen vonden
plaats en vrienden voor het leven werden
gevonden in tal van uitwisselingen. Later
ontstond er ook een Europese vereniging
voor Industrial Engineering & Management
(IEM) alumni, en zelfs voor IEM professoren.

Tal van ideeën hebben ons al bereikt. Op
27 en 28 maart vindt onze eerste conventie plaats in Frankfurt waar wij zullen beslissen over enkele concrete projectvoorstellen. Onder ons zijn dan ook een aantal
personen die er vijfentwintig jaar geleden
ook bij waren, een uitgelezen kans om ons
te inspireren. Gezamenlijk geloven wij dat
we een impact kunnen maken, maar hoe en
waar, daar zullen we later op moeten terug
kijken.

Inmiddels hebben duizenden studenten,
professionals en professoren in de afgelopen decennia samen gewerkt aan inspirerende projecten. Zo is het ESTIEM netwerk

Wat is jouw bijdrage aan een betere wereld? Onze ideeën komen samen op de
website www.iemcaring.org.

Wie?

Elevator pitch

Bart van Eijden
IEM Caring
www.iemcaring.org

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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Carrière
Jack & Erik’s Dutch waffles and coffee. Het is de naam van de nieuwe
stroopwafelonderneming van net afgestudeerden Jacques de Waal en Erik
Kemper. Plaats van handelen? Taiwan. “Want dat is na Nederland één van
de grootste markten voor stroopwafels.”
TEKST Cas van Elderen FOTOGRAFIE Sander Peters

Taiwan, het nieuwe Mekka voor
de stroopwafel
Jacques de Waal (25 jaar) is pas geleden
afgestudeerd en is afgelopen januari vertrokken met goede vriend en medestudent Erik Kemper (25 jaar) naar Taiwan
om een keten in stroopwafels en koffie
te beginnen. Een verhaal over de drijfveren achter ondernemen, de schoonheid
van Taiwan en het ambachtelijke Nederlandse koekje.
De wereld ontdekken
Zijn interesse voor het buitenland is nog
maar kort geleden gewekt. Na in drie
jaar zijn bachelor Technische Bedrijfskunde gehaald te hebben, ging Jacques
er een half jaar tussenuit om in Oxford
zijn Engels bij te spijkeren. “Daar is de
passie ontstaan om meer van de wereld
te ontdekken. Het was een fantastisch
half jaar. Toen ik terugkwam, dacht ik:
het is zo leuk om ergens anders te zijn
dan in Nederland, op plekken waar je
niemand kent en alles weer moet ontdekken.”
Ondernemend
Toen Jacques terugkwam uit Engeland,

Start Studie

werd de kiem gelegd voor zijn andere
passie: ondernemen. “Ik ging kort erna
op vakantie in Frankrijk en had daar
geen internet. Toen heb ik een lokaal
simkaartje gekocht en met behulp van
mijn oude mobiele telefoon een mobiele hotspot gemaakt. Dit heb ik nog
een aantal keren vaker gedaan tijdens
andere vakanties. Eerst deed ik het gewoon nog met mijn oude telefoon, maar
op een gegeven moment heb ik een apparaatje gekocht dat hier speciaal voor
gemaakt is. Op een gegeven moment
dacht ik bij mezelf: ik heb nu al een aantal simkaartjes en dat apparaatje, zonde
dat ik hier de rest van het jaar niets mee
doe. Toen is het balletje gaan rollen. Ik
ben een website begonnen om deze service te verhuren, genaamd Wereldwijd
Wi-Fi. Een jaar later ging mijn grootste
concurrent failliet en heb ik deze met
een beetje mazzel over kunnen nemen. Vanaf dat
moment moest ik studenten in dienst nemen,
omdat het anders te veel
werk werd.”
“Daar is de passie
voor
ondernemen
ontstaan. En als je

eenmaal aan het ondernemen bent,
dan kun je niet meer terug. Dat zegt
elke ondernemer. Je past niet meer in
het keurslijf van een normale student
of werknemer. Als ondernemer heb je
maximale vrijheid. Je kunt zelf bepalen
wat je doet en wanneer je werkt. Je doet
het voor jezelf en het voelt niet als werk.

“Als je eenmaal
begonnen bent als
ondernemer, dan kun
je niet meer terug”
Dat is de reden waarom ik per se wilde
blijven ondernemen na mijn studie.
Maar nu met Wereldwijd Wi-Fi de groei
er een beetje uit is door Europese regelgeving, is het tijd voor iets nieuws.”

Start master
&
Wereldwijd Wi-Fi

Overna
Droa

Naar Oxford

2009
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Taiwan
Het werd ‘iets nieuws’ in Taiwan. Een
plek waar Jacques zijn ondernemerschap kan combineren met zijn interesse voor het buitenland. “In mijn master
ben ik een half jaar in Taiwan geweest.
Het is een fantastisch land en toen al
dacht ik: hier moet ik nog een keer terugkomen en een onderneming starten.
Een half jaar later zat goede vriend Erik
er een half jaar vanwege zijn master en
hij dacht precies hetzelfde. Taiwan is
een bijzonder land. Criminaliteit is er
amper. Er heerst gewoon een fantastische sfeer. Op een gegeven moment
kwam Erik met het idee een snackbarketen in Taiwan te beginnen. Het moest
een soort Smullers worden, met snackmuren en alles erop en eraan. Dat idee
zou best wel kunnen werken, maar het
nadeel is dat de kroketten en frikandellen gekoeld geïmporteerd moet worden.
Dat geeft teveel gedoe en je kostprijs
wordt te hoog.”
Stroopwafelketen
“Tegelijkertijd speelde bij mij het idee
om iets met stroopwafels te gaan doen
in Taiwan. Taiwan is na Nederland één
van de grootste markten voor stroopwafels. Ze zijn overal te vinden: in de
Seven Eleven, bij Starbucks, bij andere koffieketens en ze worden
zelfs vers op straat verkocht. Het
product is dus al bekend, er zijn

Semester in
Taiwan

alleen nog geen Nederlanders die het
doen zoals wij het gaan doen.”
“Het idee is om het aan te vliegen als
een soort Dunkin’ Donuts. Dat is eigenlijk een koffieketen, maar heeft donuts
als uithangbord. Mensen worden gelokt
met donuts en de winst wordt gemaakt
met koffie, want op koffie zit juist de
grote marge. Daarbij komt dat de Aziaten koffie nu echt aan het ontdekken
zijn. Na lange tijd vooral thee gedronken te hebben, is de drinkcultuur aan
het veranderen. Ze willen doen wat het
Westen doet. Je kunt het vergelijken met
het feit dat Aziaten ineens bier drinken,
het liefst zelfs Heineken, en ineens interesse voor wijn hebben.”
“Hierdoor winnen ketens als Starbucks
en Dunkin’ Donuts nu gigantisch terrein in Taiwan. Wij denken dat de combinatie van koffie met stroopwafels in
plaats van donuts zomaar eens zou kunnen werken. Zo niet, dan hebben we
pech gehad. Maar dan hebben we wel
een mooi avontuur beleefd!”
En weet je wat grappig is? De stroopwafeltentjes in Nederland die verse
stroopwafels op straat verkopen,

3 maanden
Colombia

die gebruiken wafelijzers ‘made in Taiwan’! En doordat er al een markt voor
stroopwafels is, wordt er al van alles
naar Taiwan op dit gebied geëxporteerd.
Omdat de stroopwafel al redelijk bekend
is bij de consument, denken we dat de
markt rijp is voor een wat grootschaliger
introductie van het product. In Taiwan
kun je beter dan in elk ander land beginnen met deze business.”

“Je past als
ondernemer niet meer
in het keurslijf van
de gewone student of
werknemer”
Klein beginnen
“Het plan is om te beginnen met één
winkel die we gaan gebruiken om het
concept uit te werken en te testen of
er voldoende vraag is. Met deze winkel gaan we het concept zo minimalistisch mogelijk proberen te testen.
Voor €30.000,- moet dit kunnen lukken. Met behulp van deze concept store
gaan we erachter komen of ons idee

Start onderneming
Taiwan

Afgestudeerd

2014

2015
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levensvatbaar is. Mocht dat het geval
zijn, dan gaan we pas echt investeren.”
Uitdagingen
“In het begin zal veel tijd gaan zitten in het regelen van vergunningen,
visa, woonruimte en de bedrijfslocatie.
Daarbij komt dat alle communicatie in
het Chinees is. Nu heb ik tijdens mijn
buitenlandsemester een cursus Chinees
gedaan, maar het blijft zo’n ontzettend
moeilijke taal. Het is echt één van de
moeilijkste talen die er is om te leren.
Dat zal dus de grootste uitdaging worden.”
Doelgroep
“Op dit moment is Erik in Taiwan al bezig met mogelijke bedrijfspanden. We
willen ons graag dicht bij de Nationale
Universiteit van Taiwan gaan vestigen,
omdat we het gebied kennen en het er
erg druk is. Ook is het interessant om
bij studenten in de buurt te zitten, want
juist de jongeren in Taiwan drinken veel
koffie. Daarnaast zal de internationale
omgeving de business naar verwachting goed doen. Deze mensen staan
waarschijnlijk meer open voor een buitenlandse keten. Universiteitsstudenten
vinden Starbucks ook fantastisch, omdat het westers is. Dus we denken dat we
op deze plek een streepje voor hebben.”
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“Onze bedrijfsnaam en logo zijn afgestemd op de Taiwanese bevolking. We
gaan Jack & Erik’s Dutch waffles and
coffee heten. Het klinkt een beetje zoals Ben & Jerry’s, wat het herkenbaar
maakt. Daarbij hebben we een cheesy
logo laten ontwerpen, compleet met typisch Nederlandse molen. Dat vinden
de Taiwanezen fantastisch.”

“Mijn vijfjarenplan?
Ik wil toch wel
miljonair zijn tegen
die tijd”
Toekomstplan
“Vanaf 5 januari zit ik in Taiwan en begin augustus kom ik terug. Op dat moment wil ik weten: werkt het of werkt
het niet. Mocht het niks geworden zijn,
dan gaat de stekker eruit. Maar mocht
het wel iets geworden zijn, dan ga ik in
september weer terug en dan kan het
wel eens lang gaan duren.”
“We zijn van plan om veel kleine winkeltjes te openen, van 15 tot 30 vierkante
meter. Dat werkt in Nederland niet,
maar in Taiwan is het een beproefd

concept. Er bestaan koffieketens die verder volstrekt onbekend zijn, maar die in
Taipei alleen al vijftig winkels hebben.
De marge van deze kleine winkels is relatief hoog, het is dus een sterk business
model. Met vijftig kleine winkels ben je
ook minder afhankelijk van bepaalde locaties, omdat je er zo veel hebt. Je loopt
minder risico. Als een locatie niet werkt,
dan heb je niet meteen een hoop geld
weggegooid. Dat maakt het interessant
om het op deze manier aan te vliegen.
Waar we over vijf jaar staan? Dan wil
ik toch wel miljonair zijn. Als de zaken
goed gaan, hebben we Taipei dan inmiddels wel uitgespeeld en zitten we waarschijnlijk ook in Hongkong en Tokyo.”
“Maar de kans zit er natuurlijk ook in
dat het in augustus afgelopen is. Dan
heb ik nog zoveel ideeën, voor zowel
Taiwan als Nederland. Maar die ideeën
houd ik tot die tijd nog voor mezelf. Het
voordeel is dat ik vrij relaxed dingen kan
proberen, omdat er al eentje gelukt is en
er dus inkomen is. Mocht je geen inkomen hebben, dan gaat de tijd op een gegeven moment toch dringen.”

Carriére
“Een student Technische Bedrijfskunde krijgt al
vanaf zijn eerste studiejaar te horen later overal
te kunnen gaan werken.” Femke de Langen
licht toe wat een Technisch Bedrijfskundige kan
betekenen voor Fortimedix.

Werken bij... Fortimedix
Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Femke de Langen, 26 jaar en
woon in Heerlen.
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Hoe ben je bij Fortimedix terecht
gekomen?
Na drie jaar Technische Bedrijfskunde
en tweeëneenhalf jaar Operations Management & Logistics for Healthcare
ben ik in 2012 afgestudeerd bij het
Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Daar
heb ik een vraaganalyse uitgevoerd en
een planningsmodel gemaakt voor de
capaciteit die nodig was bij een trial
voor een colorectale kanker screening.
Na mijn afstuderen ben ik begonnen
als Trainee Manufacturing Engineer bij
Fortimedix. Na één jaar heb ik mijn traineeship afgerond en inmiddels ben ik
bijna twee jaar werkzaam als Manufacturing Engineer.
Wat is Fortimedix voor bedrijf?
Fortimedix Manufacturing B.V. is een
wereldwijde leider op het gebied van
endovasculaire stents in het zuiden van
Nederland. Endovasculaire stents zijn
implantaten die met een katheter in
slagaders worden geplaatst om verstoppingen of vernauwingen te verhelpen.
Als medisch productiebedrijf ontwikkelen en produceren wij onze stents
volgens hoge kwaliteitseisen en op een
zo efficiënt mogelijke wijze. Continue
verbetering staat hoog in het vaandel
en daarom blijven we investeren in
Research & Development om innovatie en continue verbeteringen te garanderen. Als onderdeel van ons jonge,

Femke de Langen
Huidige werkgever Fortimedix Manufacturing B.V.
Huidige functie Manufacturing Engineer
Leeftijd 26
Jaar van afstuderen 2012
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“Wat volgens mij in veel
universitaire studies een gemis is,
is het daadwerkelijk opdoen van
praktijkervaring”
enthousiaste team word ik nauw betrokken bij deze projecten.
Hoe zien je huidige werkzaamheden
eruit?
Mijn werkzaamheden zijn zeer verschillend en wisselen elkaar af. Aan de ene
kant ben ik verantwoordelijk voor de
effectiviteit en doorlooptijd van onze
gehele productielijn. Dit houdt in dat ik
mij bezig houd met dagelijkse support
en kwaliteitsbeheersing. Aan de andere
kant werk ik aan een aantal (verbeter)
projecten. Momenteel richt ik mij op
het implementeren van een nieuw type
stent in onze productie.
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Daarnaast is er enkele jaren geleden een
nieuw bedrijf binnen Fortimedix (Fortimedix Surgical B.V.) opgericht, dat zich
richt op onderzoek, ontwerp en ontwikkeling van nieuwe laparoscopische instrumenten. Fortimedix Manufacturing,
waar ik werkzaam ben, werkt als een leverancier voor Surgical. De technieken
en materialen die wij binnen de stent
business gebruiken, worden ook ingezet
bij Fortimedix Surgical. Op dit moment
zijn we druk bezig met het opzetten van
een geheel nieuwe productielijn in onze
fabriek. Denk aan de ontwikkeling en
aanschaf van machines, selectie en training van operators, het ontwikkelen van
nieuwe processen en procedures en het

opzetten van een geheel nieuwe database. Mijn dagen zien er nooit hetzelfde
uit en er is constant een goede afwisseling van operationele en strategische
activiteiten.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Jazeker. In mijn huidige werk ben ik onder andere bezig met het analyseren van
complexe problemen en het kwantitatief
ondersteunen van conclusies. Hierbij
maak ik gebruik van analyses en leg
ik verbanden zoals ik dat tijdens mijn
studie heb geleerd. Vooral de manier
van denken kan ik goed gebruiken in

01 Stents ontwikkeld en geproduceerd door
Fortimedix
02 Het kantoor van Fortimedix in Nuth,
Limburg

02

het bedrijfsleven. Daarnaast heeft mijn
huidige functie hetzelfde multidisciplinaire karakter als de studie Technische
Bedrijfskunde.
Wat heb je gemist in je studie wat
je tijdens je huidige werk goed had
kunnen gebruiken?
Wat volgens mij in veel universitaire studies een gemis is, is het daadwerkelijk
opdoen van praktijkervaring. Hoewel ik
tijdens mijn bachelor- en masterscriptie
een opdracht voor een bedrijf heb gedaan, miste ik bij het starten van mijn
baan bij Fortimedix de ervaring van het
meedraaien in een (productie)bedrijf.

Wat zijn andere functies waar
Technisch Bedrijfskundigen werken
of zouden kunnen werken bij
Fortimedix?
Op dit moment zijn wij op zoek naar een
Process Improvement Officer, een functie die uitstekend kan worden ingevuld
door een Technisch Bedrijfskundige.
Binnen deze functie staat de inrichting
van organisatiebrede bedrijfsprocessen
centraal. Het leuke aan deze functie is
de grote mate van betrokkenheid bij
het creëren van ‘operational excellence’
en het samenwerken met de verschillende afdelingen binnen Fortimedix. De
vacature van de Process Improvement

Officer staat ook in deze SCOPE.
Daarnaast kan een (Technisch) Bedrijfskundige bij ons aan de slag als Teamleader Supply Chain. Het doel van deze
functie is het realiseren van een optimale goederenstroom binnen onze productieomgeving. Ook voor deze functie is
Fortimedix momenteel aan het werven.
De vacature van Teamleader Supply
Chain staat op de website van Fortimedix.
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Faculteit
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
en Universiteit van Tilburg (UvT) bundelen
hun krachten om samen een nieuwe opleiding
aan te bieden. De toenemende vraag vanuit het
bedrijfsleven vraagt namelijk naar data scientists
en multidisciplinair opgeleide professionals die
ondernemend zijn. Data is de toekomst van onze
samenleving. Professionals die data omzetten in
waarde zijn dus cruciaal.
TEKST Iris Huisman

Booming business: Data Science
Hoe is het idee ontstaan?
Samen met Emile Aarts, decaan van de
TU/e faculteit wiskunde en informatica,
reist Corien Prins regelmatig voor het
bestuur van het Rathenau Instituut naar
Den Haag. Tijdens een treinreis ruim
anderhalf jaar geleden kwam de inspiratie voor een inhoudelijke samenwerking
tussen hun beide faculteiten ter sprake.
Daarbij werd duidelijk dat ze meer uit
de kruisbestuiving van inhoudelijke expertise konden halen dan momenteel
het geval is. “Er zijn namelijk meerdere
redenen dat de combinatie van de twee
instellingen zo sterk is’’, vertelt Corien.
“Een voorbeeld is de unieke combinatie
tussen ontwerpen, data-analyse, ethiek
en recht. Die combinatie zie je namelijk
nergens in Nederland.” Beide decanen
hebben vervolgens Lex Meijdam, decaan
van de Tilburg School of Economics and
Management, bij de plannen betrokken
en samen met collega’s uit hun faculteiten de nieuwe Data Science opleidingen ontwikkeld. Zij worden ook wel de
‘founding fathers’ genoemd, en blijven
vanuit hun positie als decaan betrokken
bij het initiatief.
Waarom Den Bosch?
De driehoek tussen Eindhoven, Den
Bosch en Tilburg heeft vele mogelijkheden. De drie steden werken samen binnen de regio Brainport in een soort ecosysteem, met een groot aantal bedrijven
die zich richten op de thematiek Data
Science. De ICT sector van Den Bosch
heeft veel potentie en er is een groot
aantal innovatieve midden- en kleinbedrijven. Daarnaast is het een kans voor
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Den Bosch om op wetenschappelijk niveau een instelling neer te zetten.
Hoe gaan de nieuwe opleiding eruit
zien?
Zowel in Tilburg als in Eindhoven zal
per september 2015 een nieuwe master

worden ingevoerd. In Den Bosch zal
per september 2016 de nieuwe master
worden aangeboden, als de zogenaamde
macrodoelmatigheidstoets en accreditatie succesvol wordt doorlopen. Deze
toets geeft andere universiteiten in Nederland de kans om hun visie te geven

“Dit is namelijk booming business:
alsof we als kleine jongetjes staan te
dansen”
op een beoogde nieuwe opleiding. In de
master in Den Bosch zal er veel interactie plaatsvinden met het bedrijfsleven,
onder andere met inbreng van bedrijven
in het onderwijs en een buddy systeem
voor studenten die al tijdens de studie
hun bedrijf willen opstarten. Om dit

ondernemerschap te stimuleren zullen
op de nieuwe locatie hiervoor ruimtes
beschikbaar zijn. Daarnaast hopen de
initiatiefnemers dat het bedrijfsleven
ook in financiële zin zal faciliteren.
Er zal ook in Den Bosch een wetenschappelijke staf komen, die nauw in
verbinding staat met Eindhoven en Tilburg. Ook zal de capaciteit worden gecomplementeerd met het personeel van
Tilburg en Eindhoven.
Voor de masters in Tilburg en Eindhoven was accreditatie niet nodig, omdat
de masters voorlopig aangeboden worden als track binnen huidige masters.
In Tilburg kunnen studenten van alle
universiteiten zonder voorprogramma
instromen in de nieuwe master doordat
deze breed opgezet is.

Corien Prins
Corien Prins is sinds twee jaar decaan
aan de juridische faculteit van de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is zij al
21 jaar werkzaam als hoogleraar recht
en informatisering. Ze is afgestudeerd
aan de Universiteit van Leiden in Slavische Taal en Letterkunde. Ze heeft zich
altijd al beziggehouden met recht en
technologie. Data Science intrigeert
Corien zowel vanuit haar bestuurlijke
functie als decaan, als vanuit haar onderzoek over eigendomsrechten en
privacy.

In Den Bosch wordt de internationale
master ‘Data Science and Entrepreneurship’ opgezet met incubators, kleine bedrijven, start-ups en een PDA opleiding.
Door een post-executive opleiding neer
te zetten, zal dit meer verwevenheid met
het bedrijfsleven bieden.
De ‘joint-bachelor’ opleiding Data Science zal per september 2016 gerealiseerd worden, op voorwaarde dat de macrodoelmatigheidstoets positief uitvalt.
Een joint-bachelor betekent dat de bachelor in zowel Eindhoven als Tilburg te
volgen is en voor 80 tot 90 procent identiek is. Het beperkte onderscheid tussen
beide opleidingen heeft te maken met
het Bachelor College. De UvT zal voor
MAART 2015 SCOPE
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“Die complementariteit zie je
nergens in Nederland”
de bachelor het puntensysteem aanpassen naar de ECTS van de TU/e. Alle vakken die in Tilburg worden gegeven zijn
identiek aan die in Eindhoven worden
aangeboden, behalve het verplichte vak
natuurkunde bij de TU/e. In Tilburg
zal daar een economisch vak voor in de
plaats komen. Het is daarom mogelijk
om een joint-bachelor aan te bieden, zodat de studenten niet hoeven te reizen.
Het is juist de bedoeling dat de professoren zich meer zullen verplaatsen tussen de twee instellingen. De nieuwe
component Data Challenge zal ook op
de locatie in Den Bosch worden aangeboden, zodat de bachelorstudenten in
aanraking komen met de bedrijven die
daar participeren.
Starten in 2015 geeft een first-mover
voordeel. Wanneer gewacht zou worden
op de invoering van de bachelor, kun je
internationaal minder goed concurreren. Andere universiteiten gaan namelijk in toenemende mate samenwerkingen aan en de combinatie van Tilburg en
Eindhoven is nu uniek, maar de vraag is
natuurlijk hoe lang dat zo zal blijven.
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Wie gaan hier studeren?
Niet alleen studenten van de twee instellingen, maar ook studenten van
andere (internationale) universiteiten
kunnen hier gaan studeren. ‘’De UvT
staat namelijk erg goed gepositioneerd
onder de internationale studenten,’’
vertelt Corien. Uit de enquête die is afgenomen onder huidige masterstudenten die gelijksoortige masters volgen
in Tilburg blijkt dat er veel interesse is
in Data Science. Tijdens aankomende
voorlichtingsdagen zal de master onder
de aandacht van de studenten worden
gebracht. “Met sociale media hopen de
instellingen de studenten te kunnen bereiken” legt Corien uit. “Daarom moet
er op korte termijn ook aan de slag worden gegaan met marketing.” Belangrijk
vindt ze ook dat studenten beseffen dat
de arbeidsmarkt niet langer alleen maar
studenten aantrekt die een bachelor
en master binnen dezelfde type studie
(rechten, bouwkunde, etc.) hebben afgerond. Studenten met een brede bachelor
in een bepaalde discipline en een master
die deze opleiding vanuit een door de arbeidsmarkt sterk gevraagde expertise

aanvult, wordt steeds aantrekkelijker
voor bedrijven.
Hoe gaat de samenwerking?
“Het oogt alsof we als kleine jongetjes
staan te dansen”, vertelt ze enthousiast.
“Iedereen is enorm gemotiveerd om,
geïnspireerd door de combinatie van
de eigen expertise met die van anderen,
met deze nieuwe invalshoek aan de slag
te gaan.” Het duurde echter wel even
voordat het duidelijk was hoe de opleidingen gevormd moesten worden. Denk
bijvoorbeeld aan de aanpassing van de
bachelor in Tilburg aan het Eindhovense
Bachelor College.
Welk aantal aanmeldingen is
gewenst?
“Wij vinden enkele tientallen studenten volgend jaar al fantastisch”, vertelt
Corien. “Mochten er direct honderd
studenten op de stoep staan, dan ben je
daar waarschijnlijk ook niet blij mee. Wij
willen de studenten de kwaliteit kunnen
bieden, en juist in een opstartfase is die
kwaliteit en onderwijsinnovatie goed te
realiseren met een kleinere groep.”

Kennismakingsdag innovatieteam
Lunet zorg ondersteunt mensen bij
het versterken van hun eigen kracht
We doen al meer dan honderd jaar waar
we goed in zijn: mensen ondersteunen
die onze hulp nodig hebben. Hun
wensen, behoeften en keuzes bepalen
ons werk. Dat doen we professioneel,
van harte, met bezieling en respect.
Dicht bij huis en in de wijk bieden en
ontwikkelen we wonen, dagbesteding
en zorg, in allerlei vormen en op
kleine schaal. Op de woonparken in
Eindhoven en Duizel is er ruimte voor
specialistische zorg.
Bij Lunet zorg zijn ongeveer 2500
professionals en 1000 vrijwilligers
werkzaam voor 2800 cliënten op de bijna
honderd locaties of in de eigen
ouderlijke woning.
www.lunetzorg.nl

Het innovatieteam van Lunet zorg werkt aan nieuwe ideeën, waarmee wij
ons in de zorg kunnen onderscheiden. We besteden aandacht aan slimme
technologische oplossingen die de zorg efficiënter en makkelijker maken. Door op
een andere manier naar de zorg te kijken, ontwikkelen en verbeteren we nieuwe
producten/systemen en diensten waar huidige én toekomstige cliënten behoefte
aan hebben. Dat doen de teamleden in nauwe samenwerking met collega’s op de
werkvloer, zodat oplossingen ontstaan die goed aansluiten op de behoeften van
cliënten en die van de medewerkers.

“De gezondheidszorg gaat de komende jaren geweldig
veranderen, mede door technologische mogelijkheden.
Wij als maatschappelijke onderneming willen hierin het
voortouw nemen.”
Loet Smeets
Voorzitter Raad van Bestuur

Kennismakingsdag innovatieteam
Ben je op zoek naar een baan? Of op zoek naar een Bachelor/Master
afstudeeropdracht? Lijkt je een soortgelijke opdracht als TROP ook super om
aan te werken? Kom dan naar de Kennismakingsochtend! Je krijgt een kijkje in
de projecten waar ze op dit moment mee bezig zijn en gaat langs verschillende
locaties.
Wanneer: 20 maart
Tijd: van 9.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: Croy 5, 5653 LC Eindhoven
Werken bij Lunet zorg is leuk, elke dag opnieuw anders en biedt volop
mogelijkheden om te leren, je te ontwikkelen en te groeien. Een plek waar je
naast veel anderen ook jezelf ontmoet.
Toon je lef? Ben je innovatief en nieuwsgierig? Geef je dan nu op! Mail naar
sameninnoveren@lunetzorg.nl.
Kijk voor meer informatie op www.lunetzorg.nl
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Internationaal
Van 15 tot en met 20 december kwamen 25 ESTIEM’ers uit heel Europa naar Eindhoven voor
de ESTIEM360. Het doel: ontdekken wat ESTIEM allemaal te bieden heeft.
TEKST Lotte Vugs

ESTIEM360
ESTIEM, de vereniging voor Europese
studenten Industrial Engineering and
Management, biedt zijn leden tal van
mogelijkheden aan om leuke en leerzame reizen te maken naar local groups

Amelie Sjöberg –
Deelnemer
“Ik vond het ESTIEM360-evenement
een geweldige ervaring. Ik had wel een
idee van wat ik ervan moest verwachten, maar nog steeds was elke dag een
verrassing. Zo had ik nooit verwacht
dat ik een Nederlandse parlementscrisis zou meemaken of dat ik een Portugees zou leren schaatsen. Vooral de
manier waarop het evenement was
georganiseerd, vond ik leuk. Er waren
zo veel verschillende elementen, dat er
voor iedereen wel iets was wat hij of zij
leuk vond en goed in was.“

door heel Europa. Voor veel nieuwe
leden is het een hele stap om voor de
eerste keer deel te nemen aan een van
de evenementen, aangezien het vaak
inhoudt dat diegene een week lang
met alleen maar onbekenden op reis
gaat. Daarnaast is het uitkiezen van een
evenement ook niet zo gemakkelijk; er
zijn veel verschillende projecten, die
soms ook nog onderverdeeld kunnen
worden in subprojecten. De eerste stap
zetten en een overzicht bewaren over
wat ieder evenement inhoudt, kan dus
lastig zijn.
Voor deze nieuwe groep ESTIEM’ers organiseerde onze eigen local group, Interactie, daarom een activiteit. ESTIEM360
begon als een idee voor de naderende
lustrumweek van zowel Interactie als
ESTIEM. Alles wat ESTIEM te bieden
had, kon dan in één week beleefd worden. Uiteindelijk werd besloten om er
een losstaand evenement van te maken.
Een nieuw evenement dat laagdrempelig was voor nieuwe ESTIEM’ers, was
daarmee geboren. Dit zorgde voor een
divers programma, waarbij zowel de
academische en studie gerelateerde projecten, als de culturele en ontspannende
evenementen aan bod kwamen.
Businessbooster
Businessbooster is erop gericht ondernemerschap onder studenten te
stimuleren. Het project is onder te
verdelen in drie soorten evenementen: ESTIEM’ers & Alumni get2gether,
businessbooster The Competition en
Summer Entrepreneurship Training.
Voor de Businessbooster werd een
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overvolle ochtend georganiseerd. Prof.
Sharon Dolmans verzorgde de aftrap
met een college over Entrepreneurial Finance. Hierna werd er een college door
een afgevaardigde van het Innovation
Lab gegeven over hoe zij studenten helpen om een start-up te beginnen. De ochtend werd afgesloten met een verhaal uit
de praktijk: Jorin Aardoom vertelde over
het opzetten van zijn start-up Syneratio.
T.I.M.E.S.
De Tournament in Management and
Engineering Skills (T.I.M.E.S.) is een
Europese casecompetitie, waaraan ieder jaar meer dan 250 teams meedoen.
De competitie bestaat uit lokale kwalificaties, die georganiseerd worden op
alle deelnemende universiteiten, gevolgd door acht halve finales, die door
heel Europa worden georganiseerd. De
finale beslist uiteindelijk wie zich Industrial Engineering and Management
students of the Year mogen noemen.
Aan de T.I.M.E.S. werd aandacht geschonken door een middag durende case
training. Na een korte uitleg over het
maken van een case en wat aandachtspuntjes, konden de deelnemers zelf aan
de slag. Met alleen pen, papier en plastic sheets voor de presentatie, moesten
zij een case oplossen over een studentenconsultancybureau. Hierbij moesten de meesten het veld ruimen voor
de Zweedse deelnemers. Het Zweedse
studieprogramma werkt veel met casestudies, waardoor de knäckebrödliefhebbers ontzettend goed presteerden.

Vision
Ieder jaar wordt voor dit project één
hoofdonderwerp gekozen. Gedurende
dat jaar worden vervolgens tien evenementen georganiseerd, die allemaal
verband houden met dat onderwerp. Dit
jaar is het thema van Vision Food: from
soil to shelf, waarbij de hele productieketen van voedsel en de daaraan gerelateerde supply chain wordt bekeken,
alsook biomassa en andere bio-energie.
Voor dit ESTIEMproject reisden de
deelnemers van de ESTIEM360 af naar
Rotterdam voor een bedrijfsbezoek bij
Unilever met als onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Prof. Dr. Van Weele begon met een interessant college over sustainable procurement. Hierbij werd uitgelegd dat de
“ieder voor zich”-strategie, waarbij producenten zo ver mogelijk werden uitgeknepen, lang niet altijd voordelig is. In
veel gevallen is het beter om samen te
werken en samen te innoveren. DirkJan de With, Unilevers Vice-President
Global Sourcing of Ingredients, haakte
hier vervolgens op in. Hij vertelde wat
voor stappen Unilever heeft ondernomen op het gebied van procurement als
onderdeel van hun Sustainable Living
Plan. Zo werd er verteld hoe de productie van kleinschalige vanilleboeren uit
Madagascar op een duurzame manier
werd vergroot en ze hun producenten meer en meer betrokken in hun
doelen voor duurzamer ondernemen.
Europe3D
Het doel van het project Europe3D is
om een land niet alleen te bezoeken,
maar ook echt te ervaren. Bij deelname aan een Europe3D evenement
ontdek je een land in drie dimensies: politiek, economie en cultuur.
Eén dag is natuurlijk niet genoeg om
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ons waardige kikkerlandje te ontdekken. Culturele aspecten waren gelukkig al in de hele week verwerkt: zo werden er een taalcursus, een friettafel en
een cantus gehouden. Een gewaagde
poging om onze economie en politiek

in één dag te laten zien, werd gedaan
door zowel Kuehne + Nagel in Rotterdam als de Tweede Kamer in Den
Haag te bezoeken. Bij Kuehne + Nagel
werd gesproken over het belang van de
Port of Rotterdam voor de Nederlandse

Siros Alamdary
Badlou –
Organisator
“In april begonnen we aan een grote
uitdaging: een evenement organiseren waarvan het eindresultaat nog
onbekend was. Op dat moment wisten we namelijk nog niet hoe we alle
verschillende evenementen die ESTIEM
aanbiedt, in een week konden stoppen.
Reflecterend op het evenement denk
ik dat we een topprestatie geleverd
hebben door zowel op academisch als
ontspannend gebied een topprogramma neer te zetten. Ik ben dan ook erg
trots op het team en hoop dat dit evenement volgend jaar door een andere
local group georganiseerd wordt!”

01 Presentatie professor Van Weele bij
Unilever
02 Groepsfoto bij Europe3D
03 Cantus tijdens de activity week
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Prof. Dr. Van
Weele
“Op 17 december jl. had ik het genoegen om in het kader van ESTIEM360
één dag over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te organiseren, samen met Unilever. Het evenement bleek een groot succes! Allereerst
door onze fantastische gastheer Dirk
Jan de With, die ons inzicht gaf in wat
er nodig is om tot duurzame voedingsketens te komen. Ik was onder de indruk van zijn gedrevenheid en passie
voor het onderwerp en de resultaten
van Unilever op dit gebied. Ten tweede,
omdat de studenten enthousiast aan
de discussies deelnamen over een voor
hen nieuw onderwerp. Supply Chain
Management, Procurement en Duurzaamheid bleken nauwelijks bekend.
Merkwaardig als je bedenkt dat bedrijven ongeveer 60 tot 70% van kosten
aan inkoop en ketenlogistiek uitgeven.
ESTIEM360 lijkt belangrijk voor wat betreft het invullen van enkele hiaten in
het industriële engineering curriculum.
Daarom moedig ik bij dezen studenten
aan zoveel mogelijk deel te nemen aan
ESTIEM activiteiten!”

03
economie. Vervolgens leerden de deelnemers in Den Haag meer over de Nederlandse politiek van een enthousiaste
gids die hen rondleidde bij het parlement. Hier konden de deelnemers mooi
meepikken hoe ons kabinet bijna was

gevallen als gevolg van een zorgwet die
niet door de Tweede Kamer was gekomen.
Braintrainer
Braintrainer is een project gericht op
het verbeteren van zakelijke vaardigheden en soft skills, zoals communicatie,
presentatie, onderhandeling en teammanagement. De evenementen bevatten talloze trainingen, die meestal verspreid worden over een hele week.

Om een Braintrainer evenement in het
kort te ervaren, werd een dag lang een
self development training georganiseerd. Deze begon met een presentatietraining. Het leuke hieraan was dat de
gegeven presentaties van de T.I.M.E.S.
case training waren gefilmd en nu werden besproken. Na de lunch verdiepten
de deelnemers zich in hun eigen persoonlijkheid en bijbehorende karakteristieken met behulp van een persoonlijkheidstraining.
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Activity Week
Veel andere activiteiten die door local
groups worden georganiseerd, worden
geschaard onder Activity Weeks. Dit kan
van alles omvatten. Voorbeelden zijn
de Carnaval Activity Week, die jaarlijks
door Interactie wordt georganiseerd, en
de Bierfest Activity Week, die onze Duitse buren ieder jaar organiseren.
Het befaamde Work hard, play hard
motto van ESTIEM mocht natuurlijk
niet ontbreken. Naast de vele leerzame
activiteiten, was er daarom in de avonden ruimte voor ontspanning. Zo werden er Oudhollandse spellen gespeeld,
konden de deelnemers kanopoloën en
voetballen bij de Van Lint-week, werd
er een cantus georganiseerd en werd de
week afgesloten met een International
night. Voor de International Night kreeg
iedere deelnemer het verzoek etenswaren en drinken mee te nemen die kenmerkend waren voor hun eigen land,
waarna de culturele uitwisseling kon
beginnen.

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.

Marcel Peters

Marcel Peters
Leeftijd 36
Jaar van afstuderen 2004
Organisatie Bundles BV
Functie Oprichter en directeur

Judith de Winter
SCOPE 4, 2014
Manager Customer
Operations Beleggen,
ING

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na m’n afstuderen heb ik tien jaar voor
RWE/Essent gewerkt. Eerst als trainee,
vervolgens als consultant en daarna heb
ik de focus gelegd op new business en
innovatie. Daarbij heb ik onder andere
de slimme E-thermostaat en E-Inzicht
ontwikkeld, waarna de projectmanagers
en sales verantwoordelijken het stokje
over hebben genomen. Helaas hebben
NEST en TOON het marktleiderschap
overgenomen. In de 5 jaar dat ik dit gedaan heb is het innovatiebudget van Essent flink gegroeid, mede door het door
mij geïnitieerde Smart Energy programma. Maar het resultaat was nog steeds
niet significant vergeleken met de verkoop van energie en dan is het moeilijk
om de aandacht van de organisatie erbij
te houden.
Wat zijn eventuele plannen?
Het goede voornemen voor 2014 was
om weg te gaan bij Essent en mijn eigen
bedrijf te starten. Dat heb ik gedaan en
op 18 februari 2014 is Bundles BV opgericht. Inmiddels heb ik een eerste investeringsronde afgesloten met de belofte
dat de omzet in 2015 zal gaan groeien
naar een kwart miljoen euro. Het is echt
een fantastische ervaring en gaaf dat
mijn bedrijf bij de startups hoort die in
deze fase terecht komen.

Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Julliëtte van den Hoven
Ja, als ondernemer ben je, zeker als je
SCOPE 2, 2015
nog alleen bent, met alle aspecten van
Directeur en eigenaar,
het bedrijf bezig. Dan komt de brede
Hofax BV
kennis en vooral de denkwijze goed van
pas. Echter, als ik terugdenk aan kwaliteitsmanagement (mijn afstudeeronderwerp) en bijvoorbeeld human resource
management, ligt de theorie van toen

wel ver van de praktijk in mijn werk nu.
Een van de dingen die ik veel gebruik
is Plan-Do-Check-Act, wat nu de Lean
Startup methodologie wordt genoemd.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Dat is een moeilijke vraag. Ben ik veel
met cijfers bezig, ja. Maar kun je innoveren op basis van cijfers uit het verleden,
nee. Alleen maar kwantitatief bezig zijn
vind ik in ieder geval niet leuk. Dus in
die zin heb ik wel bewust gekozen voor
wat ‘droom’ ruimte.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Net als iedereen, bier gedronken en
vrienden gemaakt. In mijn geval vooral
ook veel in het buitenland met Interactie. Het organiseren van dingen voor en
met andere mensen is, als ik terugkijk,
wel een heel belangrijk ingrediënt geweest in mijn rugzakje dat me tot deze
carrièremogelijkheden heeft gebracht.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Stippel een route voor jezelf uit, durf er
aan vast te houden en wijk alleen af van
die route als je precies weet waarom en
wat je ervan geleerd hebt. En pas dit dan
een keer toe in het ondernemerschap.
Iedereen is ondernemer zodra hij of zij
de durf heeft gehad om de stap naar voren te zetten. En misschien nog een veel
belangrijker advies: Koop geen wasmachine meer, maar neem een Wasbundle
(abonnement) met een duurzame Miele.
Ga daarvoor naar www.bundles.nl. Dit
is de toekomst en betalen voor gebruik
houdt je lekker flexibel!
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Jos Meiling
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Ik ben tegenwoordig actief bij Ve Interactive als Digital Consultant. Ve Interactive is van orgine een Engels bedrijf,
dat nu iets meer dan een jaar ook een
Nederlandse vestiging heeft. Wat mij
destijds heeft doen besluiten om voor
Ve Interactive te gaan werken, is het
feit dat ze zeer snel groeien (van 25

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 profiteren.
Leden van alumnivereniging VBI organiseren hiervoor bijeenkomsten waarbij u als alumnus altijd welkom bent.

medewerkers in 2010 naar 500 medewerkers nu) in een markt die volop in
beweging is. Dit alles doen we met een
jong en dynamisch team.
Ve Interactive ontwikkelt producten
voor webshops. Opererend vanuit Het
Sieraad in Amsterdam proberen wij met
15 man, met een gemiddelde leeftijd van
27 jaar oud, de Benelux te veroveren. Wij
richten ons op het efficiënter inzetten
van online marketing door je publiek op
het juiste moment de juiste boodschap
te tonen. In mijn rol als Digital Consultant sta ik in contact met webshops en
ga ik samen met hen na waar onbenutte
kansen liggen die gepakt kunnen worden met de inzet van onze producten.
Binnen Ve Interactive is veel vrijheid
voor een eigen invulling van je rol. Je
bent eigenlijk ondernemer binnen het
bedrijf. De markt is verdeeld in marktsegmenten en elke consultant bedient
een ander segment. Voor jouw segment krijg je een doelstelling, waarvoor
je zelf de strategie uitstippelt en deze
vervolgens ook uitvoert. Naast hard
werken staat gezelligheid hoog in het
vaandel, waarbij de mogelijkheden in

Amsterdam groot zijn. Zo gaan we bijvoorbeeld elke maand naar Edelwise,
een
geweldige vrijdagmiddagborrel
in ons pand. Ik kan iedereen aanraden
daar een keer langs te gaan.
Wat zijn eventuele plannen?
Met ingang van het nieuwe jaar heb ik
de kans gekregen om een volledig nieuw
segment te gaan veroveren, namelijk
Education & Charity. Wat deze markten
gemeen hebben is dat de insteek minder
commercieel is en ze veelal behoudend
zijn in het gebruik van de mogelijkheden van het web. Ik kan gaan pionieren
in deze markt en ga bij zowel universiteiten, hogescholen als private instellingen
langs om samen met hen te bekijken
hoe ze effectiever hun resources kunnen inzetten om zo meer inschrijvingen
en donaties te behalen. Daarnaast gaat
mijn team uitbreiden van drie naar vijf,
waarbij ik actief betrokken word bij hun
leerproces.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Directe kennis pas ik nauwelijks toe,
echter de abstracte denkwijze die me op

Activiteitenoverzicht
25
maa

TBKx: Brands worth spreading
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LEZING
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de universiteit is aangeleerd pas ik dagelijks toe. Ik heb als enige binnen ons
sales team een technische achtergrond.
Ik probeer hier mijn voordeel uit te halen door cijfermatig te onderbouwen
wat de impact kan zijn van onze diensten. Verder denk ik mee in procesoptimalisatie. We zijn een erg flexibele organisatie, waar de enige stabiele factor de
continue verandering is. Het is dus een
vereiste om ook je organisatieprocessen
hierop aan te laten sluiten.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Mijn werk omvat veelal kwalitatieve taken. Ik vind met name de combinatie
van de twee interessant. Ik vind het leuk
om continu met mensen in verbinding
te staan en met hen mee te denken.
Mijn ervaring op het gebied van mensen
overtuigen, verkopen en onderhandelen
was nog gering en ik heb nu de kans gekregen om dit naar een hoger niveau te
brengen. Het zijn kwaliteiten die je in
de studie slechts in beperkte mate ontwikkelt. Het leuke is dat de andere Digital Consultants allemaal een volledig
andere achtergrond hebben. Ik kan veel
van hun salesaanpak leren en zij mogelijk weer wat van mijn analytische vaardigheden.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Ik heb verschillende commissies gedaan
bij Industria gedaan, bijbaantjes gehad
bij onder andere Mise En Place, gewerkt
in het voorlichtingsteam van Technische
Bedrijfskunde en een tussenjaar ingelast, waarin ik samen met een vriend
ging ondernemen. Deze activiteiten
zijn, samen met mijn internationale
semester zeker, belangrijk geweest voor

mijn carrière. Door deze activiteiten heb
ik geleerd hoe ik vanuit een idee iets kan
uitbouwen. Je leert wat je leuk vindt en
je werkt aan je sociale vaardigheden.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Vind je passie, werk hard en volg vooral je eigen weg. Je studententijd is de
perfecte tijd om te achterhalen wat jou
gelukkig maakt (naast feestjes pakken
en bier drinken). Wanneer je een baan
vindt die aansluit bij je passie, gaat hard
werken vanzelf en staat er geen maat op
wat je allemaal kunt bereiken. Laat je
hierin niet beïnvloeden door anderen.
Uiteindelijk weet alleen jij wat jou écht
gelukkig maakt.

Jos Meiling
Leeftijd 25
Jaar van afstuderen 2014
Organisatie Ve Interactive
Functie Digital Consultant Education &
Charities

Jerom Nieuwenhuizen
SCOPE 4, 2014

Hayo Jongejans
SCOPE 2, 2015

Junior Decision Support Expert, Mangement Trainee,
ASML
Fokker Technologies
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En verder
De zorg moet anders. Dat Bedrijfskundigen daar
een steentje aan kunnen bijdragen, heeft ook
Lunet zorg gezien dankzij het project van Bram
Vercammen en Joeri Spoor. Zij namen een kijkje
in de zorg en met succes!
TEKST Bob Pijnenburg FOTOGRAFIE Sander Peters

De zorg in beweging
Lunet’s zorg
“Wij zijn vorig jaar zomer naar de west
coast van de Verenigde Staten geweest,
als deelnemers van het International
Research Project (IRP). Daarvoor is geld
nodig, dus iedere deelnemer voert een
opdracht uit van ongeveer honderd uur
bij een bedrijf; wat daarnaast ook een
geweldige ervaring is. Dit jaar waren er
veel projecten in de gezondheidszorg.
Rob Vanwersch, de IRP begeleider, heeft
veel contacten binnen de gezondheidszorg aangedragen aan de IRP commissie. Mirjam Peters, coördinator Contract Research IRP, regelde vervolgens
onder andere het onderzoek bij Lunet
zorg, waaraan wij zijn gekoppeld.”
Het managament van Lunet zorg kampte met het volgende probleem: vanaf 1
januari 2015 worden de gemeentes verantwoordelijk voor de inkoop van een
deel van de zorg. Voorheen kregen de
zorginstellingen financiering vanuit
Den Haag, maar nu wordt het gedecentraliseerd naar de gemeentes wat
gepaard gaat met flinke bezuinigingen.
Dit deed de alarmbellen rinkelen, het
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systeem moest anders. Bij het management bestond het vermoeden al dat de
transfers niet efficiënt zijn ingericht.

“De zachte zorgwereld
is heel wat anders
dan de harde
bedrijfswereld”
Transfers zijn het vervoer van de cliënten van de woningen naar bijvoorbeeld
de dagbesteding of dokter. De transfers
zelf zijn een tijdrovende besteding, dus
er kon veel bespaard worden. Joeri en
Bram lichten hun project bij Lunet zorg
toe: “Wij kregen twee taken toegewezen:
breng de huidige situatie in kaart en
kijk waar jullie verbetermogelijkheden
zien, met als uiteindelijke doel om het
bespaarde geld in de zorg te steken. Verder hadden wij zelf de vrijheid om invulling te geven aan het project. Lunet
zorg heeft twee grote woonparken en
heel veel losse woningen. Park Eckartdal werd als proeflocatie gekozen; na het
project wordt gekeken of de oplossingen

ook nog op andere plekken in de organisatie toepasbaar zijn. Ze wilden bij het
park Eckartdal zien wat er te winnen
valt, zoals geld en tijd, om later bij het
andere park te kijken of dit een oplossing is die breder gedragen kan worden.
Lunet is een veranderende organisatie;
het bedrijf blijft constant in beweging.”
Op maat gemaakt
“Onze focus in het begin lag bij het in
kaart brengen van de transfers van alle
cliënten. Om een goed beeld van de organisatie te krijgen zijn wij met verschillende afdelingen in gesprek gegaan. We
kwamen veel diversiteit tegen, zowel
binnen de verschillende typen vervoer
als ook tussen de cliënten. Fietsen, bussen en skelters worden gebruikt door
cliënten om zich te verplaatsen over het
terrein; op eigen houtje of met begeleiders. Iedereen gebruikte weer een ander
vervoersmiddel en had daar weer andere
begeleiding voor nodig. Door middel
van een enquête zijn de kosten per categorie, zoals klaarmaken, wachten, de
transfer zelf etc., gemeten. Omdat de
cliënten allemaal uniek zijn en ieder op
een unieke wijze wordt vervoerd, is een
steekproef niet mogelijk. We hebben
dus een enquête uitgezet naar iedere
cliënt over de indeling van de tijd van iedere transfer. De zelfstandige transfers,
waarbij de cliënten zonder begeleiding
naar de verschillende locaties gaan zijn
moeilijk te meten, maar kosten de begeleider ook beperkte tijd. Daarom hebben
we deze niet meegenomen in ons onderzoek en hebben wij ons beperkt tot
de begeleide transfers. De response rate
was hoog, 75 procent, en de waarden waren waardevol voor het onderzoek. Uit
de data bleek dat de wachttijden, die wij
als twee aparte groepen hebben geënquêteerd, relatief hoog zijn. Tijdens de
voorbereiding en de transfer zijn er twee
periodes waarbij gewacht moet worden:
de tijd tussen de voorbereiding en het

begin van de transfer en de tijd tussen
de aankomst op locatie en de overdracht
aan een andere mederwerker.”
De reacties
Na de enquête stroomden de responses
binnen. “De reactie van het personeel op
de enquête was goed, dit is onder andere
te zien aan de response rate. Maar ook
uit de open vragen in de enquête bleek
dat het personeel erg meedenkend is en
open staat voor verandering. Een kleine
kanttekening is dat we de enquête vrij
moeilijk hadden gemaakt. Het heeft
twee weken langer geduurd om ervoor
te zorgen dat iedereen de vragenlijst
goed had ingevuld. Ook het gebruik van
een papieren versie is ons tegen gevallen. Wij waren in de veronderstelling dat
het personeel baat had bij een papieren
versie, terwijl een digitale versie achteraf
beter was voor beide partijen. Met een
papieren versie is het verwerken van de
data meer werk.”
Uitkomsten
“De totale kosten van de transfers bedraagt één miljoen, gebaseerd op de
kosten van de begeleiders. Als het management dan hoort dat twintig procent van deze totale kosten op gaan
aan wachttijd, merk je dat ze erg tevreden zijn met het inzicht dat ons werk
heeft opgeleverd. Een reductie van de

wachttijden levert dus een flinke tijdsbesparing op die kan worden besteed aan
de zorg.” Concluderend stellen Joeri en
Bram dat de veel voorkomende transfers
al efficiënt genoeg zijn, doordat de medwerkers goed op elkaar ingewerkt zijn.
De aanbevelingen voor Lunet zorg zijn
in thema’s ingedeeld: efficiënter uitvoeren van transfers, meer zakelijk handelen en gecoördineerde communicatie.
Onder deze kopjes zijn verschillende
aanbevelingen geschaard, zoals: ‘De verschillende partijen moeten hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de
transfers strikter naleven…’ en ‘Onderzoek de mogelijkheid om een systeem
in te voeren waarmee meer gedigitaliseerd en gecoördineerd afspraken gemaakt kunnen worden…’

“Wij zijn naar Lunet
zorg toegegroeid en zij
ook naar ons”
Hard en zacht
“Nils Venema, onze begeleider binnen
Lunet zorg, merkte onze kwantitatieve
benadering op. Het is een zachte zorgwereld, wat toch heel anders in elkaar
steekt dan een harde bedrijfswereld,
waarbij harde targets en cijfermatige
data de overhand hebben. Dit zie je
ook terug in de adviezen die we Lunet

zorg aanrijkten. Een daarvan is om het
zakelijk handelen te verhogen. Als ze
nu wat strikter zijn voor elkaar, kunnen
werknemers meer op elkaars stiptheid
vertrouwen. Op de lange termijn zal
het zorgen voor een toenemende efficiëntie, omdat werknemers meer op
elkaar zijn ingespeeld. Het is een echt
bedrijfskundig advies.” Naast het professionele handelen, werd ook geadviseerd om meer busjes en meer vrijwilligers in te zetten om de ritten beter uit
te voeren. Ook een betere communicatie
door middel van digitale middelen werd
geadviseerd, een advies wat Nils later
samen met Patrick is gaan uitwerken.
Als Technisch Bedrijfskundigen binnen
een zorginstelling moet je wennen aan
de focus van het bedrijf. De zorg staat
centraal, de efficiëntie minder. “Eigenlijk zijn wij naar Lunet zorg toe gegroeid
en zij ook naar ons.” Bram: “Ik vond
het een hele waardevolle ervaring om
met cliënten om te gaan waar je anders
nooit mee in contact komt. Op menselijk vlak geeft dit veel voldoening. Als
bedrijfskundige is het natuurlijk interessant dat je moeilijker kunt generaliseren en dat iedereen wel een eigen
verhaal heeft.” Joeri: “Je kunt een mens
niet vergelijken met een product. Iedereen heeft hier zijn eigen zorgpakket wat
specifiek voor hem samengesteld is, die
twee werelden zijn compleet anders.”

Na het project van Joeri en Bram heeft Lunet zorg niet stil gestaan. Nils
Venema, de begeleider van het project binnen de zorgorganisatie, is met
Patrick Leijte om de tafel gaan zitten: een brainstorm over innovatie.
De efficiëntieslag
Nils Venema vertelt over de periode na
het project van Bram en Joeri. “Dat de
kosten voor transfers te hoog waren,
was bekend. Wat echter nooit in kaart
was gebracht, was de verdeling van het
geld over deze kostenpost. De transfers
zijn een forse besteding voor een relatief
klein woonpark. Joeri en Bram hebben
ons tijdens hun project wakker geschud
om hier toch iets mee te gaan doen, want
bij de transfers valt winst te behalen.
Deze besparing kan daardoor teruggeleid worden naar de begeleidingen van
de cliënten. Bij deze kostenpost merkten
wij op dat we daar geen grip op, noch
oog voor hadden. Het was te omvangrijk

om het uit te zoeken. In deze tijd, met
al die bezuinigingen in de zorg, wil je
de tijd zo efficiënt mogelijk besteden.”
“Een paar acties hebben wij binnen Lunet zorg uitgevoerd. De directie heeft
ons gevraagd met de aanbevelingen van
Bram en Joeri aan de slag te gaan om het
zo goed mogelijk neer te zetten. Het doel
was om een efficiëntieslag te maken bij
de transfers van clienten. Dit was ook
zeker nodig, omdat per week ongeveer
negentig uur verspild werd aan wachten. Een actie die we hebben ondernomen om de wachttijd te reduceren, is
bijvoorbeeld de toegang van de chauffeurs tot de woningen te verbeteren.”

Naast deze verbetering zijn Patrick en
Nils samen aan de slag gegaan met de
ideeën van Patrick over het vervoer van
de clienten. Ze willen vervoer als een
prettige dienst neerzetten, zodat cliënten
het meer als een service zien. “De communicatie tussen de chauffeurs en de
woningen was onvoldoende afgestemd.
Zo ontstond een onenigheid over enerzijds de aankomsttijden van de chauffeurs en anderzijds de paraatheid van de
cliënten. Wij zijn om tafel gaan zitten en
dit resulteerde in een pilot waarbij het
ontmoetingscentrum en de daaromliggende woningen betrokken werden. Het
doel was om te leren hoe we vervoer op
een andere dan de traditionele vorm op
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te zetten. Wij vermoeden dat het voor de
begeleiding minder tijd zal kosten, zodat er meer tijd overblijft voor de cliënt.
Met het nieuwe systeem kan meer op
ad-hoc situaties ingespeeld worden en
daardoor zullen de foutieve aanmeldingen omlaag gaan. Voor de chauffeurs is
dit prettig, omdat zij dan niet voor gesloten deuren kunnen komen te staan.”
Het eerste puzzelstuk
Uit een onderzoek onder alle actors in
het systeem en een brainstorm met een
veelzijdige projectgroep is de app TROP
gekomen: ‘TRansfers Op Parken’. Het
zorgt allereerst ervoor dat de begeleiding
in de woningen gemakkelijker ad hoc
cliënten in kunnen plannen voor vervoer
naar het Ontmoetingscentrum (OC) en
het OC kan makkelijker op die situaties
in spelen. Het OC hoeft daardoor niet
meer met post-its en mapjes te werken,
maar kan automatiseren. De pilot moet
uitwijzen of het daadwerkelijk werkt.
Patrick: “We hebben met de projectgroep een visie beschreven over hoe het
vervoer eruit zou moeten zien. TROP is
maar een puzzelstuk uit de visie die wij
hebben over het vervoer. Het is echt een

Patrick Leijte
“Ik heb mijn Bachelor en Master Industrial Design gedaan op de Technische
Universiteit Eindhoven en ben gespecialiseerd in service design. Hierbij heb
ik mijn potlood laten vallen en ben ik
wat meer richting bedrijfskunde toegegroeid. Al een jaar werk ik nu voor
Lunet zorg. Nu ben ik een intermediair
voor de ontwikkeling van TROP, een
persoon die de invulling geeft aan het
systeem en vertaald naar de programmeurs.”
Patrick is als ID’er binnen Lunet zorg
misschien een vreemde eend in de bijt.
Door komst van Henk van Heffen – 29
jaar werkzaam bij Philips, maar nu verantwoordelijk voor de innovatie binnen Lunet zorg – waaide er een nieuwe
wind door de organisatie. “Door de
komst van Henk van Heffen bij Lunet,
was er meer ruimte voor jonge honden
binnen de zorginstelling. Het is mijn
geluk geweest. Wij creëren nu producten voor de vraag die er nog niet is; eigenlijk zijn wij Steve Jobs Light.”
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leerproject; het genereert data waarbij
we linksom of rechtsom kunnen gaan.
Als straks blijkt dat TROP niet de juiste
oplossing is, hebben we toch de data
om de vervolgstappen te definiëren.”

“Als zorgmens vind
ik menselijk contact
belangrijk, maar ik
houd toch in mijn
achterhoofd dat het
met minder personeel
moet”
“De hogere doelstellingen zijn dat we
ten eerste transfers aanbieden als een
service en ten tweede mensen kunnen
ontzorgen. Wij denken hierbij aan een
belevingsgericht park; waarbij vervoer
een onderdeel is hoe een park eruit zou
moeten zien. De kostenbesparing is op
lange termijn een nevendoelstelling
geworden; de kwaliteit van leven van
de cliënten staat op één. Deze doelstelling is geadopteerd door de directie en
het bestuur, zodat wij ruimte krijgen
om daarmee door te gaan; hierbij mogen wij creatief zijn en mogen wij dromen. Dit project levert een argument
om door te gaan, een argument voor
nieuwe investeringen. De applicatie is
een handvat voor een ambitieus doel.”
Bij een eerder project vanuit de Master
Industrial Design heeft Patrick al gekeken naar een stad in Japan, die dankzij
de verstedelijking als autovrij verder
moest. Dit leverde, naast de bekende
alternatieve vervoersmethoden waaronder openbaarvervoer en taxibusjes, een
vernieuwende blik op het project. Deze
taxibusjes werken al met een dergelijk
systeem waarbij er aangegeven kan worden of er behoefte is aan vervoer. Het
systeem zorgt voor vrijheid bij de cliënten om te gaan en te staan wanneer
ze maar willen. “Je kunt het vergelijken
met Über, maar wij zoeken een tussenweg zodat de busjes wel zo vol mogelijk
de rondes rijden.” Er wordt nog niet gebruik gemaakt van GPS of real time tracking van bussen, maar je kunt de bus
volgen door middel van de vertrektijden
bij de vorige ophaaladressen. GPS is bij
een park van dit formaat nog niet nodig.
Omdat je hier met minder mobiele mensen omgaat, krijg je te maken met verschillende problemen, zodat traditionele
lijndiensten minder toepasbaar zijn. Ook

ziekte, uitslapen of opspelende emoties
kunnen cliënten ophouden, zodat ze de
transfer missen. Wij denken daarom
dat ad hoc transfers een goede oplossing is om dit probleem tegen te gaan.”
Samen innoveren
“We wisten al langer dat er een transitie in de zorg aan zat te komen. Op een
aantal vlakken hebben wij ons voorbereid. De langdurige zorg wordt minder
getroffen dan bijvoorbeeld de thuiszorg. Toch hebben de veranderingen
ook gevolgen voor ons. Ons bestuur
vindt dit soort projecten nodig om de
zorg betaalbaar én op kwaliteit te houden. Het wordt nu interessant om te
kijken naar domotica, elektronica om
mensen met een beperking zelfstandig
te maken.” Nils: “Als zorgmens vind ik
menselijk contact belangrijk, maar ik
houd toch in mijn achterhoofd dat het
met minder personeel moet. Dit doen
we bijvoorbeeld door personeel niet
meer in te zetten als cliënten op de dagbesteding zijn, alleen levert deze aanpassing wat frustratie op. Daarom zijn
deze middelen zo enorm van belang.
Het lijkt klein, maar begeleiders hoe-

Nils Venema
Al 22 jaar werkt Nils bij Lunet zorg. Na
HBO verpleegkunde was er vraag naar
zorg voor patiënten met gedragsproblematiek, een richting waar hij graag
in werkte. “Ik heb niet het gevoel alsof
ik 22 jaar hetzelfde aan het doen ben.
Constant ben ik mezelf aan het ontwikkelen en aan het doorgroeien, ook
in nieuwe functies. Van groepsleider,
zorgcoördinator, teamleider, cluster
manager, ben ik coach van het gezondheidscentrum geworden. Daarnaast
heb ik meegewerkt aan de invulling
van het Elektronisch Cliënten Dossier.
Ik heb grote affiniteit met technische
oplossingen en snufjes, meer dan de
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ven minder te haasten, omdat ze niet
meer afhankelijk zijn van het vervoer.”

“Het systeem zorgt
voor vrijheid bij de
cliënten om te gaan
en te staan wanneer
ze maar willen”
Er zijn de laatste jaren wat breuken ontstaan in de zorg, er kwam minder geld
binnen dan dat eruit ging. Hoe de verschillende instellingen met de breuken
omgingen was vrij bijzonder. Waar je
verwacht dat een bedrijf zich kapot zal
bezuinigen, zetten zorginstellingen,
waaronder Lunet, zich steeds meer in
voor innovatie. Toch is het niet altijd
even gemakkelijk. Patrick: “Innovatie
binnen de zorgwereld verloopt soms
stroef, vergelijkbaar met een moeras.
Iedere stap is lastig, maar ook iedere
vervolgstap blijft lastig. Van Lunet zorg
heb ik laarzen gekregen om er doorheen
te komen. Het einde is nog niet in zicht,
maar de tocht is begonnen.” Aan de
opkomstcijfers van de innovatiedagen,

die in juni van afgelopen jaar voor het
personeel waren georganiseerd, blijkt dat
de wil om te veranderen intern hoog ligt.
Het is een co-creatieproces met verschillende afdelingen. De manier van input
vragen vanuit de verschillende divisies
is creatief te noemen. “Om personeel
actief te laten meedenken over de veranderingen, hebben wij een applicatie
ontwikkeld waarbij foto’s kunnen worden ingezonden. Hoe meer foto’s je had
ingezonden, des te meer punten je verdient. Daarnaast konden personeelsleden op foto’s stemmen waarvan zij vonden dat deze extra aandacht verdienden.
Deze foto’s vormen zo een eenvoudige
vorm van een SWOT analyse waarbij
alle stakeholders voor input zorgen. Het
is een manier om iedereen zeggenschap
te geven in het innovatieproces. Om de
betrokkenen op de hoogte te houden van
de innovatie is er nu nog een intranet,
waarop een eenzijdige communicatiestroom een informerende werking heeft.
Dit gaat ook op de schop. We moeten
het gesprek aangaan over de voortgang
om zo iedereen een stem te geven. Een
ideeënbus is achterhaald. Mensen moe-

gemiddelde zorgmedewerker. Dit heb
ik altijd al gehad. Dat heeft me bij dit
project zeker geholpen.”
“Innovatie zit in de kleine successen
die een groot geheel vormen. Je moet
dromen om te innoveren en buiten de
kaders denken. Mensen willen veranderen, maar ze zien de functionaliteit
nog niet. Het is dus belangrijk dat de
app die we nu ontwikkelen de ogen van
het personeel doet openen om zo hun
bereidheid voor innovatie te vergroten.
Je moet milestones benadrukken om
mensen te begeleiden naar het grotere
geheel.”

01 vlnr: Joeri, Bram, Nils, Patrick
02 Het hoofdgebouw van woonpark
Eckartdal

ten die handvaten hebben om zo de
innovatiemuur te beklimmen. Het is
moeilijk om ideeën te genereren als je
niet weet waar je het over hebt of wat er
speelt. Het lastige bij innovatie is het kijken op lange termijn. Het is zwaar om
als lid van de projectgroep geen resultaat
te zien terwijl je uren hebt geïnvesteerd.
Dan besluiten ze om toch die gereserveerde uren van het project aan de cliënt
te besteden. Ze stoppen vaak op een kritiek moment van de innovatie en daardoor lopen deze projecten mis. Je moet de
groepsleden blijven enthousiasmeren.”
Ogen geopend
“Joeri en Bram kenden de zorg niet
toen ze hier begonnen. Hun perspectief op de logistiek van cliëntenvervoer
kenden wij niet, omdat er bij onze branche een emotionele factor meespeelt.
Het is goed dat je mensen hebt die beseffen dat iedereen uniek is, maar ook
zoeken naar gemeenschappelijke elementen. Dat hebben ze goed gedaan.
Het heeft Lunet zorg wel de ogen geopend voor technische bedrijfskunde.”

maart 2015 SCOPE

47

Column
Printing Your Future
Als ik aan 3D printen denk, ga ik er vaak
nog van uit dat dit over de toekomst
gaat. Echter gaan de innovaties op dit
gebied erg snel en zijn er ondertussen
al ongelofelijke dingen mogelijk door
middel van 3D printen. Mijn perceptie
blijkt dan ook out-dated te zijn. Toch
is het een raar idee, om alle mogelijke
voorwerpen tot je beschikking te hebben met één druk op de knop. Dus, als
je een rijke fantasie of een goede toekomstvisie hebt, is het 3D printen wellicht iets voor jou.

Als je de juiste toekomstvisie hebt,
biedt Industria een mooi platform om
deze visie te verwezenlijken. Door de
grote hoeveelheid mogelijkheden die
Industria biedt, is er voor ieder wat wils
en is het mogelijk om jezelf verder te
ontwikkelen op allerlei vlakken en niveaus. Je hebt als het ware toegang tot
een skills printer die je in staat stelt om
de eigenschappen te verbeteren die jij
nodig acht voor de gewenste toekomst

Robbert van
Genuchten
Voorzitter Industria

Foto Sander Peters

Een goede toekomstvisie is iets dat
je kunt gebruiken als je aan het werk
bent bij Industria. Hoewel het doen van
commissiewerk vaak vooral leuk is, ben
je stiekem toch bezig met je toekomst.
Je ziet dat studenten naarmate ze vorderen in hun studie hier ook een stuk
bewuster mee bezig zijn. Ze zijn als het
ware hun eigen toekomst vorm aan het
geven. De vergelijking met 3D printen
is in die zin dan ook gemakkelijk te maken.

Hoewel nog niet iedereen een 3D printer tot zijn of haar beschikking heeft, is
deze zogenoemde ‘skills printer’ gratis
en toegankelijk voor alle studenten
Technische Bedrijfskunde.

Back to the Future TU/e

Foto Sander Peters

In 1989 kwam de film Back to the Future Part II uit, waarin de hoofdrolspelers een bezoek brachten aan het jaar
2015. Robert Zemeckis en Bob Gale, de
regisseurs van de film, kregen de taak
om uit te denken hoe 2015 eruit zou
zien. Als er nu in 2015 op teruggekeken
wordt, blijkt dat ze er op bepaalde gebieden heel ver naast zaten: vliegende
auto’s zijn er bijvoorbeeld nog niet. Op
andere gebieden, zoals videobellen en
drones, hadden ze het toch aardig bij
het juiste eind .
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Dit jaar heb ik al verschillende malen
gemerkt dat het tijd wordt voor een
Back to the Future part TU/e. Er komen
regelmatig vraagstukken voorbij over
bijvoorbeeld het onderwijs in 2040.
Worden er dan nog grote hoorcolleges
gegeven? Is er dan nog behoefte aan
kleine studeerruimtes? Zijn soft skills
tegen die tijd belangrijker dan hard
skills? Met dit vraagstuk kun je zelfs zo
ver gaan, dat je jezelf af kan vragen of
de huidige vorm van universiteiten dan

nog zal bestaan. Vindt onderwijs in de
toekomst niet louter plaats via online
colleges van specialisten van over de
hele wereld bijvoorbeeld, waarbij je geheel vrij je keuzepakket kan samenstellen rond een bepaald onderwerp?
Ik vind dit als Commissaris Onderwijs
een erg interessant thema om over na
te denken, zeker wanneer dit terugkomt in bijvoorbeeld de behoeften van
het nieuwe hoofdgebouw. Het is helaas wel een immens complex vraagstuk waarop veel verschillende visies
mogelijk zijn Ik heb nog geen mening
gehoord die niet simpel te weerleggen
is. Het is wachten tot de regisseur van
Back to the Future part TU/e opstaat.

Justin van Heel

Commissaris Onderwijs Industria

Column
De vernieuwde IE master IM: The Future is Innovation

Allereerst, wat betekenen de letters IE
in de nieuwe IM-naam? Ze staan enerzijds voor de school Industrial Engineering, en anderzijds voor de gehanteerde invalshoek: de master Innovation
Management aan de TU/e hanteert
een expliciet engineeringsperspectief.
Dat betekent een nadruk op het modelleren en verbeteren van innovatieprocessen. Hierin onderscheidt de TU/e
IM master zich van innovatiemanagement masters die aangeboden worden
door andere universiteiten en business
schools, waar het aspect management
meer centraal staat.
De herontworpen IM master zal veel
meer toegespitst zijn dan zijn voorganger: er worden drie tracks aangeboden, waaruit studenten er een
moeten kiezen. De eerste track bevat
de creatieve, ondernemende, baanbre-

kende variant van Innovation Management. Deze bereidt studenten voor op
arbeidsmarktposities zoals adviseur
strategie, business developer of project manager in nieuwe toepassingsgebieden zoals ‘smart cities’ of ‘smart
energy’. In deze nieuwe toepassingsgebieden wordt gebruik gemaakt van
nieuwe businessmodellen en nieuwe
media, vaak in netwerken van kleine en
middelgrote ondernemingen. De tweede track behelst de meer operationele
aspecten van innovatiemanagement.
Deze track bereidt voor op arbeidsmarktposities zoals business engineer,
manager R&D-afdeling of ‘digital service’ manager, vaak binnen grotere niet zelden transnationale - verbanden.
Ben je vooral geïnteresseerd in het
creëren van echte nieuwe doorbraken, koester je uitgesproken ondernemersambities, of wil je graag werken
in het midden- en kleinbedrijf, dan
past de eerste track goed bij jou. Ben je
meer het type dat graag de effectieve
ontwikkeling van producten of diensten ondersteunt en aanstuurt in grotere bedrijven, dan is de tweede track
geknipt voor jou.

Ik weet zeker dat dit nieuwe gezicht en
deze grotere focus van IM vele studenten zal aanspreken, ook diegenen die
aanvankelijk een voorkeur hadden voor
Operations Management and Logistics
(OML). Track 2 is meer kwantitatief, en
gericht op management en beheersing in bestaande markten; Track 1 is
meer kwalitatief, en geschikt voor experimenteren in opkomende markten.
Beide tracks zijn sterk ontwerpgericht
en technisch-inhoudelijk volledig upto-date gemaakt.
De derde track bestaat uit een speciaal
traject voor excellente studenten die zich
willen storten op een PhD, PDEng, of
een dual-master degree. Deelname
kan alleen na een strenge selectie door
de directeur Graduate Program IE en
is slechts voor een beperkt aantal studenten weggelegd.
In september 2015 gaat de nieuwe IE
master Innovation Management van
start. Hoe boeiend en belangrijk innovatie feitelijk is, zullen de nieuwe
instromers weldra aan den lijve gaan
ondervinden. Immers, direct om de
hoek liggen Brainport en de High Tech
campus als belangrijke broedkolonies
voor nieuwe producten en diensten.
Dat zijn ook de plekken waar het unieke engineeringsprofiel van de nieuwe
IE Innovation Management master ten
volle tot zijn recht komt: de inzet is immers het daadwerkelijk vormgeven van
innovatieprocessen die ervoor zullen
zorgen dat visionairs, ondernemers en
technisch ingenieurs samen productief
en grensverleggend bezig kunnen zijn.
Als die ambitie geen drive creëert,
dan weet ik het ook niet meer. De vernieuwde IE master IM kijkt niet om,
maar vooruit: Is your Future Innovation?

Frans van Eijnatten
Programmaleider IM

Foto Sander Peters

Met de slogan “The Future is Innovation” wil ik de vernieuwde IE master
Innovation Management (IM) graag
introduceren. Deze master start vanaf
september 2015 als een van de 22
masterprogramma’s binnen de TU/e
Graduate School.
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Column
Creabea
Ik heb een hekel aan dit woord. Waarom? Ik weet het niet precies. Het klinkt
ouderwets. Het linkt creativiteit aan
knippen en plakken, vouwwerkjes en
vrolijke kleuren. Wij bedrijfskundigen
staan niet te boek als creatieve genieën. Daarvoor moet je bij Industrial Design zijn. Het stereotype creatieveling
wordt gekenmerkt door warrig haar,
een overhemd met bijzonder motief
en een MacBook. Maar klopt dat wel?
Creativiteit wordt over het algemeen
uitgelegd als het vermogen om iets
nieuws te scheppen. Maar creativiteit
kan ook slaan op het creatief gebruikmaken van bestaande concepten. Zo
kun je creatief zijn met woorden, met
boekhouden en met de waarheid.
Uitvindingen die door de markt worden bestempeld als nieuw, zijn vaak
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ontstaan door creatief om te gaan met
bestaande concepten. Denk aan de televisie: onze (groot)ouders keken vroeger naar zwart-wit beelden. Later werd
de kleurentelevisie geïntroduceerd. Er
werd overgegaan op stereogeluid en
daarna op surround sound systems.
Analoge televisie werd vervangen door
een digitaal signaal en de laatste ontwikkelingen hebben betrekking op het
uitbreiden naar de derde dimensie. Dat
begint verdomd veel te lijken op iets
wat we al kennen, niet? Zet de televisie
uit en kijk om je heen: alles in 3D, inclusief kleur en surround sound en nog
gratis ook!

Vroeger werden typemachines gebruikt om schrift na te bootsen. Later
kwamen daar computers en printers
voor in de plaats. Eerst in zwart-wit,
daarna in kleur. Het werd zo steeds beter mogelijk om stukjes van de werkelijkheid uit een product te laten rollen.
Inmiddels zijn 3D printers hip and happening. En raad eens? Ook dit is een
voorbeeld van creatief omgaan met
bestaande concepten. In zekere zin bestaan 3D printers namelijk al heel lang.
De eerste versies van 3D printers zijn
niet te koop. Ze produceren bovendien
iets unieks. Een voorbeeld van zo’n ‘geprint’ 3D-product, ben jijzelf!

Nieuwe uitvindingen hebben soms
meer parallellen met de werkelijkheid
dan je misschien in eerste instantie
beseft. Dat geldt ook voor de printer.

Noor Rijk

Masterstudent OML

UNIT4 Multivers ondersteunt ook
Studievereniging Industria
UNIT4 ziet het als haar maatschappelijke taak om verenigingen te ondersteunen bij het voeren
van de ledenadministratie en boekhouding. Dit doen wij met de financieel-logistieke software
van UNIT4 Multivers.
UNIT4 Multivers is niet alleen thuis in (sport)verenigingen, maar ook thuis in het MKB-bedrijf.
Kijk op www.unit4multivers.nl voor de mogelijkheden.
Voor meer informatie:
T 0184 44 45 67
E salessupport.multivers@unit4.com

UNIT4. SOFTWARE
VOORUITGEDACHT
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Aanmelden via:
alumni-vbi.nl/
industria.tue.nl/event/tbkx/

