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‘Engaged’
Het 52e kandidaatsbestuur is bekend en daarmee ook mijn waarschijnlijke opvolger.
Het voelt gek. Ik ben nog lang niet klaar met Industria, maar toch moet ik mijn werk al
bijna uit handen geven. Nog steeds ben ik gemotiveerd om mijn taken zo goed mogelijk
uit te voeren, heb ik de ambitie om de vereniging vooruit te helpen en ben ik, zoals ze
dat noemen hier op de faculteit, bevlogen met mijn werk. Met andere woorden: ik ben
‘engaged’ met mijn rol als bestuurslid van Industria en ook zeker als hoofdredacteur
van SCOPE. Waar dat aan ligt? Bijvoorbeeld aan het feit dat het SCOPE-team sinds de
vorige editie maar liefst tien nieuwe leden kent. Een nieuwe, enthousiaste generatie
heeft zich dus mogen uitleven op deze SCOPE met het thema ‘Work engagement’.
Pascale LeBlanc zal het thema inleiden, waarna Lynn Berger haar artikel in De
Correspondent over holle ambitie zal toelichten. Daarna zal niemand minder dan
Pieter Zwart, CEO van Coolblue, vertellen over de bijzondere werkomgeving en sfeer
binnen dat bedrijf. Linda van der Wal en Camilla van den Boom zullen het themakatern
afsluiten. Daarnaast kunt u onder andere lezen waarom een internationale ervaring
in je studie zo belangrijk is en wat de opvolger van de huidige digitale leeromgeving
OASE wél een succes gaat maken. Ook maken we in deze SCOPE kennis met de nieuwe
decaan van de faculteit IE&IS: Ingrid Heynderickx. Zij deelt haar visie over de faculteit
en vertelt wat haar plannen zijn.
Ik hoop dat u weer zult genieten van een mooie editie van SCOPE. Want zeg nu eerlijk,
u bent ondertussen toch ook wel een beetje ‘engaged’ met dit blad?

Joep van den Bogaert
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema Work Engagement
De eisen die aan moderne organisaties gesteld worden, zijn de afgelopen
decennia sterk veranderd. Hierdoor is er behoefte aan werknemers die niet
alleen gezond, maar vooral ook gepassioneerd zijn en veel inzet tonen. Dit
type werknemers heeft een hoge mate van ‘engagement’ - of in gewoon
Nederlands ‘bevlogenheid’. Bevlogenheid is een belangrijke bouwsteen
voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Pascale LeBlanc,
universitair hoofddocent Organizational Behavior bij de capaciteitsgroep
Human Performance Management, doet al geruime tijd onderzoek naar het
bevorderen van bevlogenheid op het werk.
TEKST Pascale LeBlanc

Work engagement
De bouwsteen voor duurzame
inzetbaarheid
Wat is bevlogenheid precies?
Bevlogenheid kan worden omschreven
als een positieve, werkgerelateerde psychische toestand die gekenmerkt wordt
door een hoog energieniveau, waardoor
een werknemer zich fit voelt en over
grote geestelijke veerkracht en veel
doorzettingsvermogen beschikt. Ook
zijn bevlogen werknemers heel sterk betrokken bij hun werk en roept dit bij hen
gevoelens van trots en enthousiasme op.
Ten slotte gaan ze vaak volledig op in
hun werk en hebben er plezier in, waardoor de tijd voorbij lijkt te vliegen en ze
zich er moeilijk los van kunnen maken.

“Bevlogen werknemers
zijn heel sterk
betrokken bij hun
werk en dit roept bij
hen gevoelens van
trots en enthousiasme
op”
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Waarom is ‘bevlogen’ personeel
belangrijk?
Door de vergrijzing en ontgroening van
de beroepsbevolking en de verschuiving
van de pensioengerechtigde leeftijd is
langer doorwerken – en daarmee duurzame inzetbaarheid – een actueel thema
op maatschappelijk en organisatorisch
vlak. Duurzaam inzetbaar zijn, betekent
dat een werknemer in staat is om in het
huidige en toekomstige werk met behoud van gezondheid en welzijn te blijven functioneren. Bij duurzame inzetbaarheid gaat het echter niet alleen om
het kunnen doorwerken, maar ook om
de motivatie om te willen doorwerken.
Naast gezondheid, kennis en vaardigheden (kunnen), is bevlogenheid (willen)
daarom een belangrijke factor ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van
werknemers.
Hoewel bevlogenheid samenhangt met
meer tevredenheid over je werk, is bevlogenheid meer dan alleen tevredenheid! Een tevreden medewerker zal niet
snel in actie komen, omdat hij zich al
voldaan voelt, terwijl een bevlogen medewerker altijd actief zal optreden. Bevlogen werknemers nemen initiatief,

stellen hogere doelen en vinden het
niet erg om extra taken op zich te nemen. Ook zijn bevlogen werknemers
gezonder en hebben ze minder last van
werkstress. Doordat ze lekker in hun
vel zitten, zijn bevlogen werknemers
prettig om mee samen te werken. Hun
bevlogenheid werkt vaak aanstekelijk.
Ook verzuimt dit type werknemers minder en zullen ze minder snel ontslag
nemen, omdat ze ‘loyaler’ zijn aan hun
organisatie.

“Bevlogen werknemers
presteren beter en
maken minder fouten
en ongelukken”
Bevlogenheid blijkt daarnaast een betere voorspeller van functioneren op het
werk te zijn dan tevredenheid. Bevlogen
werknemers presteren beter en maken
minder fouten en veroorzaken minder
ongelukken. Uit onderzoek bij onder
andere horecapersoneel blijkt dat bevlogenheid positief samenhangt met de
tevredenheid van klanten en met de financiële omzet van het bedrijf. Dus: be-

“Daar waar bevlogen werknemers
hard werken vanuit een positieve
innerlijke ‘drive’, is deze innerlijke
motivatie bij workaholics juist
negatief”

vlogen personeel ‘loont’ in de letterlijke
zin des woords!

“Bevlogen personeel
‘loont’ in de letterlijke
zin des woords”
Is een bevlogen werknemer niet
gewoon hetzelfde als een workaholic?
Bevlogen werknemers werken hard en
met veel inzet, omdat ze plezier in hun
werk hebben. Maar ze weten ook wanneer het tijd is om even te stoppen met
werken: ze hebben immers een leven
naast hun werk. Vaak zie je dat bevlogen
werknemers buiten het werk ook heel
actief zijn, bijvoorbeeld bij sportclubs,
verenigingen of binnen het eigen gezin.
Daarentegen zijn er ook werknemers
die hard werken, omdat ze als het ware
geobsedeerd zijn door hun werk. Deze
laatste groep wordt niet – zoals bij bevlogen werknemers het geval is – aangetrokken door hun werk, omdat ze het
uitdagend en interessant vinden, maar
omdat ze een sterke innerlijke drang
hebben om te werken. Wanneer deze
werknemers niet werken, voelen ze zich
schuldig. Dus daar waar bevlogen werk-

nemers hard werken vanuit een positieve innerlijke ‘drive’, is deze innerlijke
motivatie bij workaholics juist negatief.
Bevlogenheidsonderzoek door de tijd
heen
In het wetenschappelijk onderzoek
naar bevlogenheid lag in eerste instantie vooral de nadruk op de bijdrage die
aspecten van het werk kunnen leveren
aan het ontstaan en in stand houden van
bevlogenheid. In het Job Demands Resources (JD-R) model wordt bevlogenheid gezien als een belangrijke schakel
in het proces dat leidt van werkhulpbronnen (job resources) naar goede
werkprestaties en betrokkenheid bij de
organisatie. Hulpbronnen die de sterkste samenhang met bevlogenheid vertonen zijn: gevarieerd werk, autonomie
om zelf de planning en wijze van uitvoering van je werk te bepalen, leer- en
ontwikkelmogelijkheden, betekenisvol
werk verrichten en een goede relatie met
je leidinggevende hebben. Daarnaast is
aangetoond dat werkeisen – in de vorm
van uitdagingen – ook kunnen bijdragen aan bevlogenheid, zij het in veel
mindere mate dan de eerder genoemde
hulpbronnen. Tenslotte brengt recent

“Recent onderzoek
brengt ook specifieke
persoonlijke
hulpbronnen, zoals
optimisme, hoop,
zelfvertrouwen
en veerkracht, in
verband met meer
bevlogenheid”
onderzoek ook specifieke persoonlijke
hulpbronnen, zoals optimisme, hoop,
zelfvertrouwen en veerkracht, in verband met meer bevlogenheid.
Interventies: hoe zorg je voor
bevlogen werknemers?
Bij bevlogenheidsinterventies gaat het
om het versterken van een positieve
toestand, wat ook wel wordt aangeduid
met de term ‘amplitie’. In principe kunnen alle werknemers baat hebben bij
een dergelijke positieve, op verbetering
gerichte benadering. De interventies,
die gericht zijn op het bevorderen van
bevlogenheid, kunnen op organisatieniveau of het individuele werknemersJUNI 2015 SCOPE
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Pascale LeBlanc
Geboren: 1966 in ’s-Hertogenbosch.
Opleiding: Studie Gezondheidspsychologie en Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van
Tilburg afgerond.
Promotie: Gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek
naar leiderschap in relatie tot het welzijn en het functioneren van werknemers in de gezondheidszorg.
Carriere:
1. Sinds 1998 Universitair Docent Arbeids- en Organisatiepsychologie aan
de Universiteit Utrecht. Daarnaast van

2000 tot 2008 Adjunct Wetenschappelijk Directeur van de landelijke onderzoekschool “Psychology & Health”.
2. Sinds 2011 Universitair Hoofddocent
Organizational Behavior bij de capaciteitsgroep Human Performance Management aan de TU/e.
3. Sinds 2013 Voorzitter van de Sector
Arbeids- en Organisatiepsychologie
van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
4. Sinds 2013 Voorzitter van het Women in Science Eindhoven (WISE) Network aan de TU/e.

niveau van toepassing zijn. Bij de eerste
categorie gaat het om het versterken van
werkgerelateerde hulpbronnen door
middel van algemene Human Resources-strategieën, zoals het bieden van
meer autonomie en/of variatie in het
werk, het geven van gerichte feedback
over werkprestaties, het bieden van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, training en opleiding en het voorzien in coachend leiderschap en actief
loopbaanmanagement.

In een drietal lopende PhD-projecten
onderzoeken we de effectiviteit van ‘job
crafting’ ter bevordering van bevlogenheid. Job crafting is een combinatie van
een individu- en organisatiegerichte interventie, waarbij werknemers de ruimte krijgen om zelf te ‘sleutelen’ aan hun
baan, zodat deze (nog) beter aansluit
bij hun persoonlijke competenties en
behoeften. De gedachte is dat hierdoor
hun werk uitdagend, betekenisvol en
motiverend blijft.

In het PhD-project van Else Ouweneel
hebben we een aantal individugerichte
interventies ter bevordering van bevlogenheid ontwikkeld en op hun werkzaamheid getest. Uit de resultaten bleek
dat het stellen van uitdagende en werkgerelateerde specifieke doelen en het investeren in sociale relaties met collega’s
(bijvoorbeeld in de vorm van behulpzaam zijn en het vieren van successen)
inderdaad leiden tot een toename in bevlogenheid.

Toepassing in de praktijk
In het PhD-project van Inge Hulshof
proberen we door middel van een job
crafting training de mate van bevlogenheid in het werk bij medewerkers van
het UWV Werkbedrijf Zuidoost Brabant
te verhogen. De resultaten van de eerste
studie, waarbij medewerkers gedurende
een werkweek dagelijks een korte vragenlijst over hun werk invulden, laten
reeds zien dat job crafting op dagniveau
positief samenhangt met bevlogenheid.

Vervolgens hangt meer bevlogenheid samen met het als meer betekenisvol ervaren van de werkzaamheden, met meer
netwerkgedrag binnen en buiten de
organisatie en met een betere kwaliteit
van dienstverlening aan werkzoekenden. In het tweede deel van het project
zal worden onderzocht of craftingstrategieën ook toepasbaar zijn op het zoekproces naar een nieuwe baan. Door het
toepassen van deze strategieën en het
versterken van persoonlijke hulpbronnen, verwachten we dat werkzoekenden
meer ‘bevlogen’ zijn in het zoekproces
en dat dit uiteindelijk hun (duurzame)
inzetbaarheid en kansen op het vinden
van een passende baan verhoogt. Ook
hier speelt de bouwsteen van bevlogenheid dus een centrale rol.
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Thema Work Engagement
Work engagement hangt sterk samen met ambitie; iets wat door iedereen
erg gewaardeerd wordt in de huidige samenleving. Waarom of waarvoor
men ambitieus is, lijkt niet belangrijk te zijn. Lynn Berger schreef een
artikel over deze holle ambitie voor nieuwsmedium de Correspondent, dat
ze in dit interview verder toelicht.
TEKST Lotte Vugs

Ambitie om Ambitie
Valkuilen van de scoreborden van de
huidige samenleving
In de prestatiesamenleving, de samenleving van nu, is alles mogelijk en moet
alles kunnen. Regels worden niet meer
van bovenaf opgelegd en werknemers
worden niet gecontroleerd, maar gemotiveerd. Werktijden en werkplekken
staan niet meer vast; er is ruimte voor
’flexwerken’ en ’kantoortuinen’. Zelfs
de inhoud van het werk kan de werknemer meebepalen door ‘job crafting’. Dat
klinkt allemaal erg mooi, maar heeft ook
een keerzijde.

“Wanneer je vijf
jaar lang een prima
baan hebt zonder iets
nieuws te doen, is dat
ook falen”
Berger legt uit: “In een prestatiemaatschappij creëer je ontzettend veel manieren waarop je kunt falen. Alles moet
namelijk steeds beter. Objectief gezien
is het dan niet falen, maar vergeleken
met wat je eerder hebt gedaan of wat
je had willen doen wel. Neem als voorbeeld ZZP’ers: die gaan van project
naar project, willen steeds iets nieuws
doen en dan ook nét iets beter dan de
vorige keer. Wanneer je vijf jaar lang een
prima baan hebt zonder iets nieuws te
doen, is dat ook falen. Je hebt dan wel
vijf jaar lang je onderneming draaiende
gehouden, maar je bent niet gegroeid.
Hetzelfde geldt voor de manier waarop
we naar de economie kijken. De economie moet groeien. Op het moment dat
de economie even groot blijft, dan is er
al een crisis.”

Loze ambitie
Het probleem is dus dat we ambitie altijd goed vinden, ongeacht waar de ambitie op slaat. “Vroeger vond ik het logisch dat je altijd erg hard moest werken
en altijd uitgeput moest zijn als teken
dat je hard gewerkt had. Ik wist eigenlijk
niet precies wat ik daarmee wilde bereiken. Ik deed het als student en later als
journalist. Ik kreeg een beetje het idee
dat, als ik kunstenaar of hockeyspeler
was geweest, ik hetzelfde had gedaan.
Journalistiek was, en is, iets waar ik erg
in geïnteresseerd ben, maar soms leek
het erop dat het meer vorm was dan inhoud; ambitie om de ambitie.”
En die holle ambitie is overal zichtbaar.
“Ik zie het overal om me heen: in films,
op televisie en in de politiek. Ambitie
wordt altijd bezongen zonder dat duidelijk wordt waar de ambitie voor staat. In
mijn artikel begin ik met een stukje uit
de film Whiplash, over een ambitieuze
drummer. In de hele film wordt duidelijk dat hij ambitieus is, maar het is
nooit duidelijk waarom hij zo graag wil
drummen. Dat lijkt er veel minder toe te
doen dan het feit dat hij ambitieus is en
dat zie ik wel meer in de samenleving.”

“De
prestatiesamenleving
baart depressieven en
kneuzen.”
“Begrijp me niet verkeerd – ik denk dat
als je iets wilt bereiken, je daar hard voor
moet werken. Maar stel dat je een schaal

van 0 tot 10 hebt waarop je hard kunt
werken. Dan wilde ik, en heel veel mensen met mij, constant op die 10 zitten.
Terwijl als je op die 7 of 8 zat, je waarschijnlijk net zover was gekomen. Die
extra 2 of 3 punten dienen geen ander
doel dan jou het gevoel te geven dat je
hard hebt gewerkt.”

“Hard werken
definiëren we dan ook
als iets wat je kunt
meten”
Waarom we daar dan zo op gebrand
zijn? “Het heeft te maken met wat we
tegenwoordig waarderen. Inmiddels
waarderen we hard werken, ongeacht
waarvoor. Hard werken definiëren we
dan ook als iets wat je kunt meten: in
salaris, in cijfers of in het aantal opdrachten dat je hebt binnengehaald. We
kijken niet naar de niet-kwantificeerbare waarden: wat je bereikt hebt met je
werk, wat je hebt geleerd, maar ook of
je bijvoorbeeld gelukkig bent. Het niet
meetbare zouden we net zo belangrijk
moeten vinden als het wel meetbare.”
Depressieven en kneuzen
Wat de gevolgen zijn van deze ontwikkeling voor onze samenleving? Doorgeschoten individualisme, burn-outs en
depressiviteit. In haar artikel legt Berger dit uit aan de hand van een begrip
van onze Denker des Vaderlands René
Gude: de sportificering van onze samenleving. Want, zo schrijft hij: “Sporttermen doordringen het hele leven, in
JUNI 2015 SCOPE
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“Ambitie wordt altijd bezongen
zonder dat duidelijk wordt waar
de ambitie voor staat”
alle hoeken van de samenleving staan
scoreborden te knipperen.” En net als
in de sport, kan er maar één de winnaar
zijn. “De individuele winnaar neemt alles en is gelukkig, maar de verliezer –
vaak dezelfde persoon – heeft niets en
wordt treurig.” Of, zoals Byung-Chul
Han, een filosoof waar Berger tevens
naar refereert in haar artikel, schrijft:
“De prestatiesamenleving baart depressieven en kneuzen.”
Gevolgen voor het management
Wat voor conclusies kunnen hieruit getrokken worden voor op de werkvloer?
“Vrijheid is voor sommige mensen natuurlijk wél heel goed”, betoogt Lynn
Berger. “Sommigen zullen het prettig
vinden dat ze vooral zichzelf moeten
motiveren en zullen die vrijheid aangrijpen. Anderen zullen er een beetje in
verdrinken. Ik denk dat je als manager
oog moet hebben voor de kwaliteit van
je werknemers, van hun kracht. Het
moet mogelijk zijn om het allebei te
kunnen bieden. Sommige mensen hebben gewoon behoefte aan structuur van
bovenaf en die doen het dan ook heel
goed. Maar als je gaat zeggen: “Vul het
allemaal zelf maar in” dan weten ze niet
waar ze moeten beginnen.”
… En voor onszelf
En wat we moeten doen als individu?
“Probeer na te gaan waarom en waarvoor je hard wilt werken. Denk niet: dit
is een race en ik moet de race uitlopen,
koste wat het kost. Denk eerder: oké, dit
is een hindernisparcours en ik ga nu bedenken welke hindernissen ik de moeite
waard vind om te nemen en welke niet.”
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Lynn Berger
Lynn Berger (1984) haalde haar bachelor geesteswetenschappen voordat
ze in Los Angeles tijdelijk documentairegeschiedenis studeerde. In New York
haalde ze haar master Amerikanistiek.
Hier bereikte haar ambitie een piek.
“De tijd waarin ikzelf rende-om-hetrennen was ook een tijd waarin ik in
een stad woonde die draaide op ambitie, op monomane energie”, zo schrijft
ze in haar artikel. “Soms denk ik dat het
die energie was die mij voortstuwde,
als een Duracellkonijntje dat onvermoeibaar doormarcheerde, opgewekt
en meppend op dat domme trommeltje, zonder ooit ergens aan te komen.
Dat ze niet van mij was, die energie,
maar van de stad waar ik nu niet meer
woon, of dat het kwam omdat ik 22,

23, of zelfs 27 was – sterker dan ik ooit
nog zal worden, energieker dan ik ooit
nog zal zijn.”
En nu? Nu is ze onderzoeker, schrijver
en journalist. Ook werkt ze aan the
Columbia University aan een proefschrift over fotografie en de culturele
geschiedenis van privacy. Daarnaast
schrijft ze over technologie, cultuur en
clichés voor nieuwsmedium De Correspondent. “Ik ben niet compleet veranderd, ik ben nog steeds ambitieus,
maar ik probeer nu wel meer dingen
te doen omdat ik ze leuk en belangrijk
vind. Niet omdat je nu eenmaal alles
moet doen wat in je schoot geworpen
wordt.”

Thema Work Engagement

Vergaderen in een ballenbak, een apenkooi of je favoriete Super Mario
Bros-spel van vroeger. Het hoofdkantoor in Rotterdam typeert de unieke
bedrijfscultuur van Coolblue. Pieter Zwart, de ‘Eindbaas’ van Coolblue,
vertelt over hoe de Coolblue-cultuur hun merkessentie vormt: Gewoon
verwonderen.
TEKST Gillis van de Zande

Coolblue
Alles voor een glimlach
Eenmaal aangekomen in het hoofdkantoor van Coolblue word ik begeleid naar
de deur waar Eindbaas op staat. Nadat
de deur opengaat en ik de hand van
CEO Pieter Zwart heb geschud, begint
de zoektocht naar een beschikbare vergaderruimte voor het interview. Tijdens
de zoektocht passeren we een replica
van de apenkooi van Bokito, een verga-

derruimte die lijkt op de Rotterdamse
Kuip en kamers in de thema’s van nostalgische spellen als Pacman, Tetris en
Super Mario Bros. Uiteindelijk nemen
we plaats in de ‘kinderkamer’. Deze kenmerkt zich door felle kleuren, een poster van Pikachu en een grote ronde tafel
met daarin honderden steentjes Lego.
“We hebben een cultuur opgebouwd die

ons streven naar 100% klanttevredenheid maximaal faciliteert. Klanten blij
maken is het einddoel. Bevlogenheid
van medewerkers is één van de voorwaarden om dat te kunnen bereiken.
Als mijn collega’s niet met rammend
veel plezier naar hun werk gaan, krijgen
we geen glimlach op het gezicht van de
klant”, stelt Zwart.
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Gewoon verwonderen
Coolblue is gespecialiseerd in het maken van professionele webwinkels. Via
de inmiddels 323 webshops en zeven fysieke winkels leveren ze consumentengoederen razendsnel door Nederland en
België. Voor 23:59 besteld, is morgen in
huis. Dat is wat Coolblue onder gewoon
verstaat. “Gewoon verwonderen appelleert aan iets dat je niet verwacht, maar
toch blij maakt. Het is precies die prikkel
in de hersenen die ervoor zorgt dat een
mondhoek omhoog gaat. Coolblue is
geen bedrijf dat de industrie verandert,
zoals bijvoorbeeld Google dat doet. Heel
plat gezegd stopt Coolblue iets dat mensen willen hebben in een doosje. In een
standaard Coolblue-doosje zitten echter
wel zeven grapjes verwerkt die kunnen
zorgen voor een glimlach. Zo staat op de
onderkant van onze dozen vermeld dat
de bodem ook echt naar karton smaakt.
Daar gaat een klant natuurlijk niet van
schaterlachen, maar het kan er wel voor
zorgen dat net dat mondhoekje omhoog
gaat. Een ander voorbeeld van deze filosofie is ons pand. Het is gewoon een
kantoor, maar wel een kantoor waar
mensen met een glimlach over vertellen
als ze bij ons binnen zijn geweest,” vertelt de CEO enthousiast.

Het begin: drie bier, tafel zeven
Het verhaal van Coolblue begint in 1999
met drie bier aan tafel zeven in het Rotterdamse café De Dijk. Aan de tafel zaten drie
studenten Bedrijfskunde die een bedrijfje
wilden beginnen. Pieter Zwart, Paul de Jong
en Bart Kuijpers hadden diverse ideeën voor
een onderneming. Uiteindelijk besloten ze
voor een webwinkel in MP3-spelers te gaan.
“Vanuit onze studentenkamer gingen we
aan de slag met een computer en beperkte
programmeerkennis. Onze site Mp3man.nl
ging online en het probleem ontstond dat
we zowaar wat verkochten. Dit was een
probleem, omdat het ontzettend veel werk

kostte om de orders handmatig te verwerken. Vanessa was de oplossing voor ons probleem: een systeem dat we ontwikkelden
om het verkoopproces te automatiseren.
Gevolg was dat we het nooit meer heel
druk zouden hebben met het verkopen van
alleen mp3-spelers. Daarom besloten we
om eenzelfde site te maken voor PDA’s, de
voorlopers van smartphones. Dat was een
schot in de roos. We belden onze ouders om
te vertellen dat we een jaartje niet gingen
studeren, zodat we konden kijken of hier
muziek in zat en in die fase zitten we eigenlijk nog steeds,” grinnikt Zwart.

Uit cijfers blijkt dat Coolblue als werkgever zeer populair is. Het bedrijf heeft
circa 3000 sollicitanten per maand,
waarvan er slechts minder dan vijftig
worden aangenomen. “Vaak wordt over
Coolblue gezegd dat we de ideale bedrijfscultuur creeëren waarin iedereen
wil werken. Deze bewering is echter
onjuist. We creëren een bedrijfscultuur
voor de mensen die enkel en alleen

passen binnen de cultuurwaarden van
Coolblue”, benadrukt Zwart. Cultuurwaarden beschrijven de kernelementen
van een bedrijfscultuur en daarmee het
onderscheidend vermogen ten opzichte
van andere bedrijven. Zwart vervolgt:
“Bedrijven die zeggen dat ze jong en dynamisch zijn, onderscheiden zich totaal
niet. Nog erger is het wanneer banken
roepen dat betrouwbaarheid past bij

De vier speerpunten van Coolblue

EIGENZINNIG.

Dus een beetje anders.

FLEXIBEL.

Durven veranderen.

GEWOON
VERWONDEREN.

Ontzettend Coolblue.

VRIENDEN.

Eerlijk, direct, open.
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GEWOON, DOEN.

Elke dag een beetje beter.

hun bedrijfscultuur. Als een bank niet
betrouwbaar is, heeft een bank geen
bestaansrecht. Betrouwbaarheid is een
norm, niet een waarde van de cultuur
die een bank anders maakt dan andere
banken. De onderscheidende cultuurwaarden van Coolblue zijn: vrienden,
flexibel, eigenzinnig en ‘gewoon, doen’.”
Vrienden
Zwart: “Het woord vrienden past heel
goed bij Coolblue. Allereerst omdat we
vroeger als drie vrienden zijn begonnen,
maar ook omdat we alleen maar mensen
aannemen met wie we een sociale relatie zouden willen opbouwen. Tijdens
een sollicitatie stellen we onszelf altijd
de vraag of we het leuk vinden om vanavond met diegene wat te gaan drinken
na het werk. Als het antwoord nee is,
dan word je niet aangenomen. Gevolg
is dat hier alleen maar mensen werken
die het goed met elkaar kunnen vinden.
Mijn collega’s zijn open, eerlijk en direct, zoals dat bij vrienden is. Bovendien
zijn ze bovengemiddeld slim en verbaal
vaardig, waardoor ze een verschil kunnen maken. Verder is Coolblue continu aan het denken hoe het gevoel van
vriendschap gestimuleerd kan worden.”

Als je aan vrienden denkt, denk je aan
thuis. Daarom organiseert iedere baas
van Coolblue minimaal één keer per jaar
een etentje bij hem of haar thuis. “Het
klinkt misschien heel stom, maar je wilt
niet weten hoeveel mensen er bij een
bedrijf werken voor een baas die ze eigenlijk helemaal niet kennen. Het is verhelderend om te zien hoe jouw baas er
thuis bijzit. Dit bevordert de communicatie en het plezier in het werk. Als je in
een overleg met je baas het gevoel hebt
dat hij jou snapt en dat jij hem snapt,
dan heb je de helft van het gemiddeld
aantal problemen op een arbeidsvloer al
opgelost,” beweert Zwart.
Flexibel
Coolblue is een bedrijf dat ontzettend
snel groeit. Het verdubbelen van de
omzet vindt bijna iedere 24 maanden
plaats. “Dit vergt flexibiliteit van onze
medewerkers en schaalbaarheid van de
oplossingen die we kiezen. De baan die
je vandaag hebt, is bij ons niet de baan
die je over een jaar hebt. Dit, in combinatie met de verantwoordelijkheden die
we laag in de organisatie neerleggen,
zien onze medewerkers als motiverend.
Samen met vrienden uitdagingen aangaan, dat is onderdeel van onze bedrijfs-

Pieter Zwart
Functie: CEO Coolblue (‘Eindbaas’)
Leeftijd: 37 jaar
Studieachtergrond: Bedrijfskunde,
Erasmus Universiteit Rotterdam
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Een personeelsuitje
In een bedrijf waar een vriendencultuur
heerst en mensen eigenzinnig zijn, vinden
doorsnee bedrijfsuitjes als bowlen of lasergamen niet snel plaats. Wanneer Zwart vertelt over een potje voetballen als uitje, komt
het principe ‘gewoon verwonderen’ weer
om de hoek kijken. Zwart: “We zijn gewoon
een potje gaan voetballen, maar dan wel in
de Rotterdamse Kuip voordat het nieuwe
gras er werd ingelegd. Hoe gaaf is dat? En
natuurlijk klinkt dan ook even Champions
League muziek door het stadion voordat we
beginnen. Typisch Coolblue.”

cultuur. Personen die niet van verrasingen houden en alles tot in detail moeten
uitplannen, passen niet bij Coolblue,”
stelt Zwart.
Eigenzinnig
De gewoonte de dingen te doen zoals
je zelf wilt, is de uitleg van het woord
eigenzinnig in het Nederlandse woordenboek. Dit sluit naadloos aan bij de
cultuurwaarde die Zwart beschrijft: “Iemand van Coolblue is meningdragend
en wil zichzelf zijn. Als jij met een hanekam naar kantoor toe wilt dan kan
dat. Je hoeft niet in een dasje of volgens
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de norm te verschijnen. De norm is juist
dat je geen grijze muis bent. In een omgeving die snel verandert met slimme
vrienden als collega’s, moet je het lef
hebben een mening te uiten en verdedigen.”
Gewoon, doen
De cultuurwaarde ‘gewoon, doen’ heeft
een dubbele betekenis. Enerzijds is het
een verwijzing naar daadkracht en anderzijds een herinnering om rationeel
te blijven beslissen. “Daadkracht houdt
in dat niet over ieder punt in een lange
vergadering besloten hoeft te worden.

Dit biedt de mogelijkheid om sneller
vooruit te kunnen. Bij Coolblue ligt de
besluitkracht laag en nemen medewerkers hun verantwoordelijkheid. Dit betekent ook dat er ruimte is om dingen
uit te proberen en fouten te maken. Echter betekent ‘gewoon, doen’ niet dat we
zomaar wat gaan doen zonder na te denken. Beslissingen worden gemaakt door
normaal na te denken met beide voeten
op de grond. Bovendien meten we achteraf keurig de invloed op de klanttevredenheid, want daar draait het uiteindelijk om,” rondt de eindbaas af.

Thema Work Engagement
Geen enkele organisatie kan zonder haar werknemers; deze zijn essentieel
voor het behalen van een goed bedrijfsresultaat. Het komt echter zeer
regelmatig voor dat deze werknemers te kampen hebben met een gebrek
aan motivatie, wat ten koste gaat van de werkprestaties. Linda van der
Wal, zelfstandig trainer, geeft training aan mensen en bedrijven om dit
verschijnsel tegen te gaan.
TEKST Sander Jong

Bevlogenheid: de sleutel
tot productiviteit
Stel je voor, na je studie vind je een baan
die helemaal in jouw straatje lijkt te passen. Je begint vol goede moed aan deze
nieuwe baan, maar op een zeker moment begin je er steeds meer tegenop te
zien om naar je werk toe te gaan. Je hebt
geen plezier meer in wat je doet en je
werkprestaties hollen achteruit, tot groot
ongenoegen van je baas. Dit heeft veelal
te maken met motivatie. Hoe kun je als
werknemer een dergelijke dip voorkomen of hoe kun je er het beste mee omgaan? Om hier een goed antwoord op te
kunnen geven, gaan we eerst bekijken
wat motivatie precies is.
Vage term
Als we kijken naar wat we precies onder
motivatie verstaan, is hier niet zo snel
een duidelijke scheidingslijn of definitie
voor te bedenken; het is een behoorlijk
vage term. Wanneer we ernaar vragen,
kiest Van der Wal ervoor om het thema
breed op te pakken: “Wat ik zelf echt te
gek vind, is dat er vanuit het bedrijfsperspectief echt een business case te maken
is over mensen die gemotiveerd zijn en

tot hun recht komen op het werk, zich er
goed en prettig voelen en geëngageerd
zijn. Lange tijd werd daar heel anders
naar gekeken, namelijk dat het leuk is
als mensen zich goed voelen, maar de
focus lag voorheen op de productie. Omdat we nu in een kenniseconomie werken en mensen niet meer hoofdzakelijk
lopendebandwerk doen, is het een voorwaarde geworden dat medewerkers betrokken zijn, doordenken en zich willen
inzetten voor hun werk. Je ziet dat goed
in je vel zitten op het werk, een belangrijk onderdeel van work engagement,
een groot verschil maakt in de productiviteit van medewerkers en dat het organisaties dus ook echt wat oplevert.”

“De cijfers over
mensen die door
gebrek aan motivatie
afhaken in hun werk,
zijn ontzettend hoog.”

Bevlogenheid
Van der Wal vervolgt met het persoonlijke aspect van motivatie, waarbij één
fenomeen heel sterk naar voren komt:
bevlogenheid. Bevlogenheid laat zich
volgens definities uit onderzoek het
beste beschrijven als een staat waarin
werknemers zich vitaal en energiek voelen, toegewijd en betrokken zijn, en volledig opgaan in hun werk. Hierbij merkt
ze op dat zijzelf voornamelijk kijkt vanuit het perspectief hoe mensen zelf het
beste tot hun recht komen op het werk.
Ze legt uit: “Waar ik heel erg naar kijk is
wat ik vandaag en morgen kan doen dat
ervoor kan zorgen dat ikzelf niet alleen
prettiger in mijn vel zit, maar wellicht
ook dat ik zelf nog gepassioneerder met
mijn werk bezig kan zijn. Bevlogenheid
is eigenlijk net als water koken: lange
tijd zie je niks gebeuren, maar ineens
borrelt het op. Uit onderzoek blijkt dat
je lekkerder in je vel zit en meer gedaan
krijgt, als je drie keer meer positieve dan
negatieve ervaringen hebt. Op dat moment komen elementen van bevlogenheid naar boven en zie je dat je
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Linda van der Wal
Linda van der Wal is 36 jaar, woont in
Utrecht en werkt inmiddels al twaalf
jaar als zelfstandig trainer en coach
voor zowel individuen als organisaties.
Ze houdt zich bijvoorbeeld bezig met
het trainen van hoogleraren, onderzoekers en andere medewerkers van de
universiteit, om hen te helpen met het
ontwikkelen van skills die passen bij de
huidige, snel veranderende tijd. Denk
hierbij aan zaken zoals hoe je mensen
meekrijgt en hoe je flexibel bent, maar
tegelijkertijd de dingen doet die jij belangrijk vindt. Van der Wal heeft algemene sociale wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Dit
is een brede studie die verschillende
aspecten van de sociale wetenschappen belicht. De afstudeerrichting die ze
gekozen heeft, is management en organisatie. Hieruit blijkt haar affiniteit
met het bedrijfsleven en organisaties.
Buiten haar studie is ze ook actief geweest op haar universiteit. Ze heeft bijvoorbeeld in verschillende besturen en
medezeggenschapraden gezeten om
zich verder te ontwikkelen.
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dat je veel gepassioneerder bezig bent
met je werk. Dat is niet alleen iets wat
het werk voor jezelf leuker maakt, maar
heeft ook effect op de organisatie als geheel.”

“Persoonlijk vind
ik het krachtigste
perspectief om te
kijken hoe je vanuit
jezelf dingen kunt
veranderen om je
eigen omgeving beter
te maken.”
Verschillende motivatieniveaus
Op basis van het voorgaande zou je kunnen concluderen dat motivatie vooral
voortkomt uit bevlogenheid. Dat hoeft
echter niet altijd zo te zijn, aldus Van der
Wal. Ze benadrukt dat je verschillende
niveaus van motivatie kunt onderscheiden. Zo zijn er mensen die echt met tegenzin naar hun werk gaan, zij zijn duidelijk niet gemotiveerd. Daarnaast zijn
er mensen die vooral werken omdat ze
nu eenmaal geld moeten verdienen. Het
volgende niveau betreft mensen die het
werk dat ze doen wel belangrijk vinden,
maar vooral de focus leggen op het leven

naast hun werk. Het hoogste motivatieniveau wordt volgens Van der Wal bereikt wanneer mensen het idee hebben
dat ze echt een zinvolle bijdrage leveren
met hun werk. Op dit laatste niveau is er
sprake van bevlogenheid.
Stress en stressmanagement
Een term die onlosmakelijk verbonden
is met motivatie, is stress. Als we gestrest zijn, dan kan dat een negatieve invloed hebben op onze motivatie en dus
ook op onze productiviteit. Anderzijds
benadrukt Van der Wal dat je een positieve kant van stress niet onbelicht mag
laten. “Een bepaalde mate van stress kan
er voor zorgen dat je beter presteert. Het
is echter de kunst om het niet teveel te
laten worden en het moet niet te lang
aanhouden, want dan kan het je nekken.”
Om goed met stress om te kunnen gaan,
moet je vooral jezelf heel goed kennen.
Als je van jezelf in beeld kunt brengen
welke situaties jou stress of juist positieve energie geven, dan kan dat helpen
om stress niet de overhand te laten nemen. “Als je een dergelijke gebruiksaanwijzing van jezelf kent, dan ken je een
heleboel ingrediënten van jouw succesrecept, dingen die jou kunnen helpen
om de balans te vinden: kijk wat je stress

De trainingen van Linda van der Wal
Van der Wal is inmiddels al ongeveer
twaalf jaar actief als zelfstandig trainer en coach en heeft in die tijd al veel
mensen geholpen om de eigen positieve invloed op hun werkomgeving te
verbeteren en hen meer plezier te geven in het werk dat ze doen. Bovendien
heeft ze mensen vaardigheden leren
ontwikkelen die van groot belang zijn
in deze snel veranderende tijd. Tijdens
trainingen wordt heel persoongericht
gekeken hoe mensen naar een volgend
motivatielevel geholpen kunnen worden. Enerzijds wordt dit gedaan aan de
hand van wetenschappelijk onderzoek
wat resulteert in oefeningen die the-

oretisch onderbouwd zijn, anderzijds
wordt gekeken naar de praktische situatie van de klanten. Het is belangrijk om te ontdekken waar je zelf lol
in hebt, waar je je goed bij voelt. Een
manier om dat te ontdekken, is door
veel verschillende manieren van ontspanning voor jezelf uit te proberen.
Voor Van der Wal is het succes van een
training het rendement voor de deelnemers. Factoren die daarin een rol
spelen zijn bijvoorbeeld een verhoogd
zelfvertrouwen of meer lol en gemak
in het werk. Het gaat erom dat de persoon die ze traint uiteindelijk zijn of
haar doelen behaalt.

geeft en wat energie oplevert en zorg dat
die twee in balans zijn. Op deze manier
kan die positieve energie voldoende
draagkracht geven om de draaglast op
te vangen. Balans is dus de sleutel tot
het bereiken van een acceptabel stressniveau.”

gedachte dat binnen jouw eigen omgeving op het werk de beste verandering
alleen door jezelf in gang kan worden
gezet.”

Eigen invloed
Het is interessant om de motivatie van
werknemers in verschillende bedrijfslagen te bekijken. Deze hebben namelijk
een flinke invloed op elkaar, waarbij de
invloed van werknemers in de onderste
bedrijfslagen vaak wordt onderschat.
Het uitgangspunt van Van der Wal is
dan ook dat iedereen binnen een bedrijf
invloed heeft op zijn of haar eigen omgeving, om deze leuker en productiever
te maken. Dit geldt zowel voor managers aan de top als de productiemedewerkers. “Een productiemedewerker
heeft misschien geen invloed op de ontwikkeling van de organisatie, of in elk
geval veel minder dan de directeur van
het bedrijf, maar kan wel veel doen aan
de sfeer. Sfeer is een goed voorbeeld van
iets wat je zelf positief kunt beïnvloeden
en met elkaar kunt creëren. Hierbij is
het dus essentieel om uit te gaan van de

Conclusie
Al met al kunnen we concluderen dat
we van een gemotiveerd persoon kunnen spreken als deze bevlogen is en het
gevoel heeft dat het werk dat hij of zij
doet ook daadwerkelijk verschil maakt.
Hierbij moet wel opgemerkt worden
dat er verschillende motivatieniveaus
te onderscheiden zijn, waaruit blijkt dat
iemand die niet bevlogen is nog steeds
een gemotiveerd werknemer kan zijn.
Tot slot is het belangrijk om vanuit het
eigen perspectief te kijken om motivatie
te verhogen. Richt je op wat veranderd
kan worden aan je eigen omgeving om
deze leuker en productiever te maken,
in tegenstelling tot enkel te kijken naar
wat anderen in je omgeving niet goed
doen. Motivatie begint bij jezelf!

“De persoon die ik het beste kan
veranderen, ben ik zelf”
JUNI 2015 SCOPE
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Thema Work Engagement
Persoonlijke business modellen groeien sterk in populariteit. Het
ontwikkelde Business Model YOU Canvas helpt je om je eigen persoonlijke
ontwikkeling in kaart te brengen en te versnellen. Camilla van den Boom,
docent aan de TIAS in Tilburg en Industrial Design aan de TU/e licht toe.
TEKST Femke Smulders

Wat is jouw persoonlijk
business model?
Wat is een persoonlijk business
model?
“Een persoonlijk business model is de
manier waarop je als individu waarde
creëert, levert en behoudt voor zowel
jezelf als voor je omgeving. Het is een
manier waarmee je jezelf als persoon
in kaart brengt, waarbij je kijkt naar je
talenten en hoe je deze vervolgens kunt
toepassen in je werk. Alexander Osterwalder, onderzoeker op het gebied van
business model innovatie, heeft het
boek Business Model Generation gepubliceerd en uitgebracht in 2010. Dit
boek beschrijft een hulpmiddel om tot
een passend business model voor organisaties/bedrijven te komen: het Business Model Canvas. Deze methodiek onderscheidt negen bouwstenen waaruit
een business model is opgebouwd: het
identificeren van je voornaamste klanten, de waardepropositie, de relevante
kanalen, waardoor kiezen klanten voor
je, de inkomsten, welke resources je nodig hebt, welke activiteiten je verricht,
wat het kost en met wie je samenwerkt.
Na de publicatie van het boek van Osterwalder, ontstond een discussie over persoonlijke business modellen. Net als een
bedrijf een business model heeft, heeft
een individu ook een eigen business
model. Individuen zijn net als bedrijven
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bezig met het creëren, leveren en behouden van waarde. Het Business Model
Canvas kan dus niet alleen voor bedrijven ingezet worden, maar ook voor individuen. Met het Business Model Canvas
wordt op één pagina weergegeven hoe je
als individu waarde creëert, levert en behoudt. In 2012 kwam het boek Business
Model YOU, dat over persoonlijke business modellen gaat, van Tim Clark uit.

vertelt Van den Boom. “Het Business
Model YOU Canvas helpt je om de persoonlijke ontwikkeling vanuit een ander perspectief te benaderen door in te
zoomen op wat je hebt en wat je kunt
(resources), wat je het liefste doet (kernactiviteiten) en wie je kent en met wie
je graag samenwerkt (kernpartners).”

“Wanneer stel je jezelf
als doel om een 9,5
te halen? In plaats
van een 6 op te hogen
naar een 8, kun je
beter een 8 ophogen
naar een 9,5.”

Het stellen van de juiste vragen en het
voeren van de juiste gesprekken met jezelf, vrienden en collega’s kan leiden tot
nieuwe inzichten over jezelf, waarbij je
erachter komt wat je écht leuk vindt. Als
je weet wat je leuk vindt en wat je talent
is, dan kun je jezelf op dit gebied ontwikkelen. Zo kun je meer sturen in je persoonlijke ontwikkeling en de juiste stappen nemen: een nieuwe baan zoeken,
blijven werken voor dezelfde werkgever
of op zoek gaan naar een nieuwe functie.

Het Business Model YOU Canvas
Het Business Model YOU Canvas uit het
boek van Clark omvat in één oogopslag
de negen relevante vragen die je als individu moet beantwoorden om tot een
goed persoonlijk business model te komen. “Als ik iemand spreek over zijn of
haar persoonlijke ontwikkeling, dan laat
ik hem of haar de negen vragen beantwoorden om tot een gezond en werkend
persoonlijk business model te komen”,

Van den Boom vervolgt: “Het gaat er
om wat je zélf wilt. Tegenwoordig wordt
er volgens mij teveel naar functies of
takenpakketten gekeken. Je probeert
jezelf in een functie of takenpakket te
plaatsen. Ik ben van mening dat je anders moet kijken en van jezelf uit moet
gaan. Je moet kijken naar wie je bent,
wat je kunt, wat je hebt en wat je het
liefste doet. Wat vind je nu écht leuk?
Waar ben je écht goed in? Wanneer stel

je jezelf als doel om een 9,5 te halen? In
plaats van een 6 op te hogen naar een 8,
kun je beter een 8 ophogen naar een 9,5.
Wat je goed doet nóg beter gaan doen.
Dit maakt je veel aantrekkelijker op de
arbeidsmarkt en leidt ertoe dat werkgevers je graag aannemen. Bovendien zul
je meer bereiken en heb je ook meer plezier in wat je doet. In plaats van jezelf
in een functie of standaard patroon te
wringen, kun je veel beter een duurzaam
model bouwen, waarbij je uitgaat van
jezelf en jouw talent. Je kunt veel meer
uit jezelf halen als je je kennis, kunde
en competenties in de - voor jou - juiste
richting ontwikkelt. Zo blijf je dicht bij
jezelf en komt succes meestal vanzelf”.
Wat is jouw 9,5?
“De sleutel voor jouw succes is intrinsieke motivatie, wat voor mij ligt in
het in kaart brengen van je persoonlijk
business model. Door je eigen model
te doorgronden zul je meer gericht zijn
op wat nodig is voor jezelf als persoon
en zul je meer uit jezelf kunnen halen.
Je krijgt inzichten in bepaalde vraagstukken voor jezelf, waardoor je betere
beslissingen kunt nemen en meer betrokken raakt bij je persoonlijke ontwikkeling”, vervolgt Van den Boom. Op
deze manier zoek je naar de motivatie
om te werken en wat voor jou de sleu-

tel is tot engagement. Wat is jouw 9,5?
De tijdspanne waarin je je persoonlijke
model maakt, verschilt per persoon. Er
is ook geen “perfecte manier” om een
persoonlijk business model te ontwikkelen, dit verschilt per persoon. Er zijn
geen vaste regels en waarheden die voor
iedereen gelden. Het Business Model
YOU Canvas helpt je echter wel om de
juiste vragen te stellen om zo inzicht te
krijgen in jouw specifieke situatie. Het
toepassen van deze methode is één van
de vele manieren om je in het proces
van persoonlijke ontwikkeling te helpen. Door met je persoonlijk business
model aan de slag te gaan, kom je tot
inzichten en daar gaat het om. De inzichten in wat je kunt, wat je hebt en
wat je het liefste doet, leiden vanzelf
tot betere beslissingen. Als je wilt veranderen, wilt groeien en jezelf wilt ontwikkelen, dan moet je ergens starten.
Door het opstellen van je persoonlijk
business model kun je inzichten in jezelf verkrijgen om verder te komen.

Camilla
Boom

van

den

Camilla van den Boom is docent Business
Model Design bij de faculteit Industrial
Design aan de Technische Universiteit
Eindhoven en aan de TIAS School for Business and Society in Tilburg. Daarnaast
heeft Van den Boom een eigen bedrijf,
genaamd STURRM. Hierbij helpt ze bedrijven met het ontwikkelen van nieuwe
business modellen en succesvolle strategieën voor de toekomst. Daarvoor heeft ze
als management consultant bij Accenture,
Andersen en Deloitte gewerkt om organisaties te helpen met het ontwikkelen
van strategische kaders, business modellen en organisatiestructuur. Tot voor kort
was zij de COO en eigenaar van Business
Models Inc., een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwerp en de innovatie van
business modellen. Van den Boom is momenteel ook bezig met haar proefschrift
over Business Proces Design. Ze studeerde
Internationale Bedrijfskunde (MSc) aan de
Universiteit van Göteborg en heeft ook
aan de Universiteit van Brighton en aan
de Universiteit van Lüneburg gestudeerd.
Ze spreekt Engels, Nederlands, Duits en
Zweeds. Ze is lid van Mensa International,
dit is een organisatie van en voor zeer intelligente mensen.
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Business Canvas YOU Model
Key Resources

Key Activities
What you do

Who you are and
what you have

Key Partners
Who helps you

Value Provided
How you help

Customers
Who you help

Costs

Channels

What you give

How they know
you and how
you deliver

Customer
Relationships
How you interact

Revenue and Benefits
What you get
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Carrière
In het imposante hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen werkt Wesley van
Renswouw als Junior Advisor. Hij heeft een enorme drive en staat stil bij de
wereld om zich heen. Hij vertelt hoe het is om te werken bij dit ambitieuze
bedrijf.
TEKST Giuliva Brevoord & Suzanne Voorn FOTOGRAFIE Suzanne Voorn

Wesley van Renswouw ‘cuts
through complexity’ bij KPMG
Technische Bedrijfskunde, dat was de
studie die Wesley van Renswouw na
de middelbare school wilde gaan doen.
Redenen om naar Delft of Enschede te
gaan waren er niet. Bovendien, de TU/e
was ook in 2007 verkozen als beste universiteit om Technische Bedrijfskunde
te gaan studeren. Al snel zat hij in allerlei commissies van Interactie en in
2010 deed hij zelfs een bestuursjaar bij
Interactie. “Ik had me aan het begin van
mijn studententijd voor verschillende
commissies opgegeven en werd bij Interactie ingedeeld. Het was zo leuk, dat

ik eigenlijk geen andere commissies
van Industria heb gedaan.” Na een afstudeerproject bij Phillips Research in
2013, over zorgpaden in China, en de
master Operations Management and
Logistics, is Wesley van Renswouw bij
KPMG gaan werken. Na mijn afstudeeropdracht wilde ik heel graag de consultancy in, dat leek me uitdagend. Je
leert ontzettend veel van verschillende
bedrijven, opdrachten en trainingen.
Daarnaast ben je niet gebonden aan één
bedrijf of een bepaalde sector.”

Huidige functie
“Mijn functie heet officieel Junior Advisor, maar ik ben eigenlijk een consultant
binnen de afdeling Enterprise Solutions. We doen verschillende projecten,
waarbij we advies geven over ERP systemen (software programma’s ter ondersteuning van bedrijfsprocessen). Ik richt
me nu meer op de supply chain en de
operationele kant van bedrijfsprocessen.
Het project waar ik nu op zit, gaat over
master data management. Het is eigenlijk een combinatie van IS en OPAC. Je
kijkt hierbij naar welke data in het systeem van de klant staat, die het mogelijk
maken om processen uit te voeren. Een
goed voorbeeld hiervan zijn materialen of bijvoorbeeld leveranciers waar je
producten vandaan haalt. Het moet allemaal juist in het systeem staan, anders
lopen de processen niet gestroomlijnd.”

“Na mijn
afstudeeropdracht
wilde ik heel graag de
consultancy in, dat
leek me uitdagend”
“Het project waar we nu mee bezig
zijn, is voor een klant in Denemarken.
Dit project is sowieso wel vet, want we
vliegen elke dinsdag naar Denemarken
en donderdagavond weer terug. Ik ben
elke week in het buitenland. We zitten
daar met een team met veel ervaring.
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Toch kon ik met relatief weinig praktijkervaring vrij snel meepraten over alles,
omdat ik de bedrijfsprocessen snapte.”
“Op maandag beginnen we met een status call met onze Deense collega’s. We
bespreken de stand van zaken en wat
er gedaan moet worden deze week. We
gaan hier meteen mee aan de slag in wat
kleinere groepjes. Communicatiemiddelen als Lync zijn erg belangrijk voor
ons. Deze manier van werken zorgt ervoor dat we schermen kunnen delen en
bijna fysiek in contact staan met elkaar.
Dit levert een optimale internationale
samenwerking op. Het beste is natuurlijk om elkaar te ontmoeten. Dit doen
we dan ook door elke dinsdag naar Denemarken te reizen. We zitten niet heel
veel dagen in de week bij de klant, maar
als we in Denemarken zijn, proberen we
zoveel mogelijk klantcontact te hebben.
Dit is het enige project waar ik op dit
moment mee bezig ben. Ik vind het fijn
om me de volle werkweek op één klant
te kunnen focussen.”
Technische Bedrijfskunde en KPMG
“De afgelopen jaren, tenminste toen
ik studeerde, had KPMG niet echt veel
zichtbaarheid op de TU/e. Ze promootten toen meer op andere universiteiten,

terwijl ik denk dat technische bedrijfskundigen juist heel goed bij KPMG passen. Je hebt namelijk verschillende afdelingen en multidisciplinaire groepen
zoals de Supply Chain Community en
het Lean Six Sigma team. Mijn afdeling
richt zit meer op de IT, zowel strategische opdrachten zoals pakketselectie als
optimalisatie projecten. Je kunt hier veel
toepassen wat wij op de universiteit hebben geleerd over procesoptimalisatie. Ik
ben dan ook blij dat KPMG hoofdsponsor is geworden van Industria. Technische Bedrijfskunde is de ideale studie
om bij KPMG Advisory te gaan werken.

“Ik ben elke week in
het buitenland”
De wereld lonkt
“Een internationaal bedrijf was echt
een pre voor mij om ergens te gaan
werken. Ik wilde altijd de mogelijkheid
hebben om naar het buitenland te gaan.
KPMG biedt uitwisselingsprogramma’s
aan, wat een leuk extraatje is. Je hebt
natuurlijk altijd wat aan internationale
ervaringen. Mijn project is Denemarken
is op dit moment een van de vele buitenlandse opdrachten die door KPMG

Nederland worden uitgevoerd, al is dat
binnen KMPG niet erg gebruikelijk.
KPMG is namelijk wel internationaal,
maar is opgedeeld in landen. Wanneer
bijvoorbeeld een klant in Frankrijk een
probleem heeft, dan zal dit door KPMG
Frankrijk worden verholpen. Op het
moment dat Frankrijk de expertise op
dit gebied mist, zullen andere landen
worden ingeschakeld. Nederland heeft
vrij veel expertise voor een klein land,
dus wordt KPMG Nederland regelmatig
ingeschakeld.”
Case study
“Technische Bedrijfskunde in Eindhoven is een goede basis voor je latere carrière. Wat ik eigenlijk heb gemist, is om
te leren kijken vanuit een bedrijfsperspectief. Dit ontwikkel je bijvoorbeeld
bij een casestudy. Je krijgt een probleem
voorgelegd en zie het maar op te lossen
met alle kennis die je tot je beschikking
hebt. Bij opdrachten van de studie staat
alles eigenlijk al vast wat je moet doen.
Het zou veel leerzamer zijn om jouw oplossing te vergelijken met de werkelijke
aanpak van een bedrijf. Bij een bedrijf
weet je ook niet van tevoren, hoe je een
probleem moet aanpakken. In Finland
trainen de universiteiten de studenten

KPMG
KPMG is een wereldwijd netwerk van
bedrijven, die diensten leveren op het
gebied van auditing, belasting en advies. Dit bedrijf heeft 155.000 werknemers verdeeld over 155 landen. Het is
niet beursgenoteerd, maar heeft een
partnerstructuur. Het bedrijf is eigendom van de partners van het land waar
het zich gevestigd heeft. De bedrijfsstructuur binnen Wesley’s afdeling (Enterprise Solutions) is geen piramidestructuur, maar het is meer blokvormig.
“De sfeer is heel relaxt. Je kunt gemakkelijk met iedereen praten. De senior
managers hebben wel veel meer kennis. Je werkt daar goed mee samen en
je kunt ze alles vragen. Dat is fijn. Het
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is redelijk gemakkelijk om hier door te
groeien, gemiddeld maak je eens in de
drie jaren promotie. Op een gegeven
moment kan niet iedereen meer doorgroeien, waardoor zij dan ook uitstromen. Zo blijft het bedrijf redelijk jong”,
aldus Wesley van Renswouw.
“Wat leuk is om te weten, is dat we ieder jaar met bijna 200 man van KPMG
Management Consulting een weekje
op wintersport gaan. Dat is gewoon
hartstikke gaaf, gezellig met zijn allen
skiën of snowboarden en daarna lekker biertjes drinken in de bar. Op deze
manier leer je ook collega’s van andere
afdelingen kennen.”

beter in het oplossen van case studies,
er worden daar veel casecompetities gehouden. Misschien komt het omdat we
in Nederland wat minder competitief
zijn ingesteld.”
A life long learning
“Wanneer je begint met werken bij
KPMG, volg je een aantal verplichte
trainingen. Deze trainingen zijn in elk
land hetzelfde. Dit zorgt voor uniformiteit. Tijdens deze trainingen leer je
bijvoorbeeld hoe je moet interviewen,
hoe je moet werken en hoe je een aantal
tools en frameworks bij projecten kunt
gebruiken. Bij KPMG worden je veel
trainingen aangeboden, zo ga ik in mei
bijvoorbeeld een lean training doen. Het
is heel belangrijk voor KPMG om deze
trainingen aan te bieden, want bij een
klant moet je wel weten waar je het over
hebt. Je moet een bepaald niveau en
kennis hebben om serieus genomen te
worden. Kortom, je moet het geld waard
zijn.”

Het motto van
KPMG
Het motto van KPMG is: ‘Cutting
through complexity’. “Ik vind dit motto
erg goed passen bij KPMG. Als consultant word je ingehuurd door bedrijven,
die een probleem niet zelf kunnen oplossen. Deze bedrijven weten niet hoe
ze het moeten aanpakken of hebben
er simpelweg de mankracht niet voor.
Wij, als KPMG, worden ingehuurd vanuit de expertise rol. Je doet dit soort
opdrachten vaker, kent de bedrijven en
weet waar de pijnpunten zitten. We
weten de beste manier om dit op te
lossen. ‘Cutting through complexity’ is
precies wat we doen.”

“Nederland heeft vrij
veel expertise voor een
klein land”
Advies
“Elk jaar maken we een jaarplan, waarin
we schrijven wat ons persoonlijke doel
is voor dat jaar. Mijn doel is om supply
chain specialist te worden op IT gebied.
Ik probeer deze twee expertises te koppelen en op dit moment lukt dat aardig.
De toekomst is lastig te voorspellen,
maar één ding dat ik zeker weet, is dat
ik graag naar het buitenland wil voor
een paar jaar.” Wesley van Renswouw
adviseert dan ook: “Ga zeker een half
jaar in het buitenland studeren, dan leer
je jezelf pas echt kennen. Je leert veel
meer dan wanneer je je extra vakken in
Eindhoven volgt. Weet al vroeg wat je later wilt gaan doen en probeer daar in je
master naar toe te werken. Ga naar open
dagen, doe contacten op, volg business
courses en leer bedrijven kennen, zodat
je een doordachte beroepskeuze kunt
maken. Het is zeker ook van belang
om iets naast je studie te doen. Bij sollicitaties wordt daar vaak als eerste naar
gekeken.”

“Technische
Bedrijfskunde is de
ideale studie om bij
KPMG Advisory te
gaan werken”
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Elevator pitch
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Tentamentraining voor
studenten, door studenten
Het bijles geven als bijverdienste is onder
studenten algemeen bekend. Velen die goede
cijfers hebben gehaald op het VWO zullen actief zijn (geweest) in het geven van bijles aan
examenkandidaten. Binnen de TU/e is echter
nog geen grootschalige organisatie die tentamentrainingen verzorgt voor studenten zelf,
terwijl het in andere steden al erg succesvol
is. AthenaStudies, de meest succesvolle organisatie op het gebied van tentamentrainingen, maakt nu de stap naar Eindhoven.
Mijn naam is Koen van Bentem en in januari
ben ik benaderd om te solliciteren als universiteitsmanager. Mijn taak is in eerste instantie om de vestiging in Eindhoven op te zetten.
Dit doe ik natuurlijk niet alleen. De ervaring
en kennis die in andere steden is opgedaan
is ongelimiteerd beschikbaar. Daarnaast is
een van mijn eerste taken het aannemen van
faculteitsmanagers. Samen met hen zorg ik
ervoor dat AthenaStudies ook in Eindhoven
succesvol wordt.
Het systeem is simpel, maar doeltreffend.
Naast het bestuur van AthenaStudies, gezeteld in Amsterdam, heeft elke stad een of twee
universiteitsmanagers die de eerste contactpersoon zijn voor de organisatie. Verder zijn
er faculteitsmanagers, die verantwoordelijk
zijn voor de organisatie binnen hun studie.
Zij regelen onder andere dat er topstudenten
beschikbaar zijn om docent te worden voor

een cursus, dat het lesmateriaal aanwezig is
en dat de promotie goed op orde is.
Er worden verschillende cursussen aangeboden. De basiscursus geven we in week 5
t/m 8 van een kwartiel, ongeveer 3 uur per
week. Deze cursus is voor mensen die extra
begeleiding nodig hebben of er na vier weken achter komen dat ze een slechte start
gemaakt hebben met een vak. Ook zullen er
stoomcursussen komen, die een aantal dagen voor het tentamen gegeven worden. Uiteraard wordt bij de herkansingsperiode ook
weer een cursus gestart.
Vakken die we binnen Technische Bedrijfskunde zo snel mogelijk willen openen, zijn
de wiskunde-, logistiek- en statistiekvakken.
Uiteindelijk zullen voor zo veel mogelijk vakken cursussen worden aangeboden. Zelfs
voor Arbeids- en Organisatiepsychologie
Basis, een vak dat niet als super moeilijk bekend staat, is vraag naar een cursus als je als
organisatie het juiste aanbiedt. Hier kun je
bijvoorbeeld denken aan een goede samenvatting en voldoende oefenopgaven op tentamenniveau.
Vraag je je af hoe je komend jaar wèl Calculus gaat halen? Of ben je op zoek naar een
bijbaan als docent? Dan ben je bij ons aan
het juiste adres!

Wie?

Elevator pitch

Koen van Bentem
www.athenastudies.nl
bestuur.tue@athenastudies.nl
TBK generatie 2012

SCOPE biedt studenten, academici en
professionals een podium om innovatieve
ideeën te pitchen bij meer dan tweeduizend
lezers. Uw ‘elevator pitch’ hier?
E-mail SCOPE@industria.tue.nl

“

“
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Faculteit
Prof.dr. Ingrid Heynderickx, decaan van de faculteit sinds 1 januari 2015,
stelt zich voor. “Ik loop af en toe heel bewust door de gangen van de
faculteit, zodat als mensen me iets willen vertellen ze niet de drempel van
het secretariaat over hoeven te stappen. Als studenten of personeelsleden
vinden dat er zaken moeten veranderen, moeten ze de kans krijgen dit te
laten horen. Ik vind het belangrijk om met z’n allen samen te werken aan
een betere faculteit.”
TEKST Cas van Elderen & Sander Jong FOTOGRAFIE Kinga Droog

Prof.dr. Ingrid Heynderickx: een
frisse wind door de faculteit
Even voorstellen
“In Antwerpen ben ik opgeleid als natuurkundige. Vervolgens ben ik na mijn
PhD naar Nederland gekomen om bij
het onderzoekslaboratorium van Philips
te gaan werken. Oorspronkelijk hield ik
me daar vooral met techniek bezig. Zo
heb ik folies ontwikkeld die de kijkhoek
van LCD schermen verbeteren. Binnen
Philips Research ben ik daarna steeds
meer onderzoek gaan doen naar de interactie tussen de mens en het apparaat.
Een vraag die ik bijvoorbeeld onderzocht heb is: hoe kan men ervoor zorgen
dat een scheerapparaat niet alleen gladder scheert, maar dat het ook zo aanvoelt
voor de gebruiker?

“Studenten mogen best
meer en duidelijkere
signalen laten horen”
Vanaf 1998 heb ik met name onderzoek
gedaan op het vakgebied van toegepaste
visuele perceptie. Vanuit dit vakgebied
heb ik een intensieve samenwerking
met de HTI-groep van de TU Eindhoven opgezet. In 2005 werd ik deeltijd
hoogleraar aan de TU Delft. Een aantal
jaren later hoorde ik dat men in Eindhoven een vacature had in een soortgelijke
groep en dat die vacature bij voorkeur
door een vrouw van buitenaf ingevuld
zou moeten worden. Daarmee was het
aantal met mij concurrerende onderzoekers binnen Nederland klein. Zodoende
ben, ik eerst parttime en later fulltime,
op de TU Eindhoven terechtgekomen.
Kort hierna werd een nieuwe decaan geSCOPE JUNI 2015
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zocht en werd me gevraagd deze functie
te overwegen. En nu zit ik hier.”
Eerste maanden
“Zowel de faculteit, de universiteit, als
de rol van decaan moet ik nog beter leren kennen. Daar zitten zeker nadelen
aan, want ik overzie nog niet alle processen en gevoeligheden. Maar daar zitten
ook weer voordelen aan. Zonder belem-

merende kennis van de historie kan
ik in mijn onschuld voorstellen doen.
Soms gaan mensen me dan de historie
uitleggen, maar zelf vind ik het belangrijker om te kijken of iets op dit moment
wel of niet een goed idee is. Ik kan frisser tegen zaken aankijken zonder ballast
uit het verleden mee te nemen. Ik heb
ook het gevoel dat de meeste mensen
daar wel open voor staan.”

Rendementsdenken
Als relatieve nieuweling in de universitaire wereld ziet Heynderickx verschillen met het bedrijfsleven. “Los van dat
ik er een oordeel over wil geven, kijk
ik wel relativerend naar de discussies
over rendementsdenken. In bedrijven
zit rendementsdenken ingebakken in
de cultuur. Van het begin af aan moet
gerechtvaardigd worden waarom een
idee uitgewerkt dient te worden. Men
vraagt zich bij elke stap af hoeveel tijd
deze gaat kosten, wat deze gaat opleveren en wie er op zit te wachten. Binnen een universiteit dient er natuurlijk
meer ruimte te zijn om verkennend te
kunnen werken zonder zeker te weten
wat de baten zijn, maar ik vind wel dat

elke onderzoeker het gevoel moet hebben dat zijn onderzoek uiteindelijk iets
kan opleveren. Als iemand me niet kan
vertellen waarom zijn of haar onderzoek
belangrijk is voor de toekomst, dan heb
ik daar wel moeite mee.
Ik zie overigens wel dat het bewustzijn
van het kunnen plaatsen van onderzoek in het maatschappelijk belang ook
binnen de universitaire wereld aan het
groeien is. Ook zeker aan onze technische universiteit wordt het maatschappelijke belang van onderzoek al meer
benadrukt.
Tegelijkertijd is de grotere vrijheid in het
opstarten van nieuw onderzoek voor mij
de reden geweest om bij de universiteit
te komen werken. Gedurende mijn carrière ben ik tot de conclusie gekomen
dat ik veel meer een onderzoeker dan
een ondernemer ben, en dus pas ik beter in een universitaire wereld dan in
de industriële wereld. Ik word vooral
gedreven door het willen begrijpen, en
minder door het toepassen van kennis
in een product. Nog moeilijker vind ik
het om nog niet helemaal doorgronde
kennis toe te passen in een product; dan
wil ik toch eerst de kennis beter uitzoeken. Om die vrijheid in het onderzoek
terug te vinden, ben ik naar de universiteit gekomen.

Als Belg tussen de
Nederlanders
Na 28 jaar als Belgische in Nederland
werkzaam te zijn, is Heynderickx gewend aan de duidelijke verschillen
tussen de Nederlandse en Belgische
cultuur. “Hofstede heeft een mooi model ontwikkeld dat deze verschillen
beschrijft. Dit model karakteriseert culturen op vijf assen, waarvan er vier de
verschillen binnen de westerse samenleving beschrijven. Op al deze vier assen staan België en Nederland lijnrecht
tegenover elkaar. Zo is in Nederland de
zorg voor een individu vanuit de maatschappij groot, terwijl in België een individu meer op zichzelf aangewezen is.
Als werkloze heb je in Nederland een
relatief goed leven, terwijl werklozen
in België zich voor weinig geld dagelijks
moeten melden. Ook op het gebied van
hiërarchie zijn er grote verschillen. In
België wordt de baas in gezelschap niet
tegengesproken. Toen ik dat in Nederland voor het eerst wel zag gebeuren,
was ik stomverbaasd.”

Een andere drijfveer is zien hoe jonge
mensen zich ontwikkelen. Veel jonge
studenten staan fris in het leven en zijn
gretig om nieuwe kennis te absorberen,
nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe
vaardigheden te leren. Ik word enthousiast als ik daar aan bij kan dragen.”
Eigen draai
“Mijn voorganger heeft een mooie faculteit achtergelaten, en dus is er geen
noodzaak om zaken drastisch te veranderen. Wat me wel al snel opviel was dat
de faculteit vooral op onderwijs drijft.
Dit is op zich geen slechte zaak, maar
JUNI 2015 SCOPE
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“De hoge werkdruk voor
medewerkers is het gevolg van het
succes dat we hebben als faculteit”
onze grote bijdrage aan onderwijs heeft
wel het onderzoek naar de achtergrond
gedreven. Ook vanuit het college van
bestuur van de TU/e is de wens uitgesproken om de balans onderwijs en
onderzoek voor alle faculteiten meer
in evenwicht te brengen. Daarom ben
ik nu aan het nadenken hoe we het onderzoek binnen onze faculteit opnieuw
kunnen versterken. Naast het feit dat
capaciteitsgroepen op hun eigen expertisegebied onderzoek in de diepte moeten kunnen doen, geloof ik vanuit mijn
industriële achtergrond ook juist in
mogelijkheden tot samenwerking over
de groepsgrenzen heen. De faculteit
heeft twee scholen, die beiden bestaan
uit verschillende groepen. Nu is er wel
interactie tussen die groepen, maar de
versterking hiervan opent kansen voor
nieuwe onderzoeksonderwerpen die
deze groepsgrenzen overschrijden.
Op dit moment zitten we midden in het
proces om iedereen in dit gedachtegoed
mee te nemen. De komende weken gaan
we met meerdere mensen uit verschillende groepen samen zitten om na te
denken over nieuwe onderwerpen voor
onderzoek. Het gaat dus om een gecombineerd proces waarin ik enerzijds het
onderzoek in de faculteit wil versterken
en anderzijds hoop dat mensen elkaar
binnen de faculteit gemakkelijker gaan
opzoeken.”
Van IS naar IE
Op deze manier wil Heynderickx vanuit
haar achtergrond bij de school Innovation Sciences ook de school Industrial Engineering aansturen. “Het proces tot betere samenwerking moet vooral komen
vanuit de inhoud. De afgelopen jaren is
de organisatiestructuur van de faculteit
vastgesteld en is een verdeling van de financiële middelen over de verschillende
scholen en groepen afgesproken. Maar
ik denk dat dit proces er ook toe geleid
heeft dat de focus bij medewerkers veel
op de eigen groepen is gaan liggen en
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dat we hierin ietwat doorgeslagen zijn.
Ik zou graag die slinger weer wat meer
de andere kant op willen, en dus met
meer focus op de faculteit als geheel. Ik
ga niet aan de organisatie tornen, maar
vanuit de inhoud kijken of mensen elkaar gaan vinden.”
Studenten
“Wat studenten gaan merken van mijn
aanstelling? Wat zouden jullie willen
merken? Daar heb ik nog geen duidelijk
beeld van. Studenten mogen best meer
en duidelijkere geluiden laten horen.
Het is lastig om deze geluiden als decaan snel op te vangen, en dus moet ik
nog op zoek naar de beste manier om te
achterhalen wat er leeft bij de studenten.
Wat ik wel besef en goed vind om de studenten te laten weten, is dat docenten
door het Bachelor College en het groeiende aantal studenten op dit moment
een heel hoge werkdruk ervaren. Ik kan
me voorstellen dat studenten daar wat
van merken. Het onderwijs loopt goed,
maar daarvoor moet een aantal docenten wel op hun tenen lopen. Omdat de
financiering van het onderwijs door de
overheid twee jaar achterloopt, betekent
dit voor onze faculteit dat de groei in
USE onderwijs en de groei in studenten
op dit moment nog niet gefinancierd
wordt. De komende jaren gaan de in-

komsten van het onderwijs wel groeien,
en daarmee kunnen we dan ruimte creeren om meer docenten aan te stellen,
en zo de werkdruk te verlichten. Op dit
moment is het echter zoeken naar creatieve oplossingen. Vanuit docenten is
persoonlijke begeleiding van studenten
dan één van de eerste dingen die in het
geding komt. En dan begin ik ook nog
eens te roepen dat we op het gebied van
onderzoek meer moeten gaan doen...
Het systeem staat op dit moment echt
onder druk. In 2016 hebben we de eerste middelen om de werkdruk iets te
verlichten, en vanaf 2017 zou alles echt
gemakkelijker moeten gaan. Dan hebben we meer ruimte om mensen aan
te nemen en de huidige medewerkers
te ontlasten. Tot die tijd vragen we het
uiterste van iedereen. Dat realiseren
we ons, maar er zijn op dit moment gewoon geen middelen om er iets aan te
doen. Het is het gevolg van het succes
dat we hebben. We doen het als faculteit
gewoon erg goed!”

Volleybal als managementtechniek
Ik heb op redelijk hoog niveau gevolleybald. En dat is bij uitstek een teamsport. Een team is zo zwak als zijn
zwakste schakel, en dus proberen de
sterkere spelers de zwakkere mee op
sleeptouw te nemen. Bovendien moet
je voortdurend de plannen communiceren: wie welke bal wanneer gaat krijgen. Die spirit wil ik ook in de faculteit

inbrengen. Ik hoop dat sterkere capaciteitsgroepen het belang inzien van
het mee op sleeptouw nemen van de
zwakkere groepen, zodat we als geheel
sterker worden. Ik hoor van medewerkers dat dit een nieuw geluid is, maar ik
geloof er sterk in dat we als team meer
kunnen bereiken dan als groep individuen.

Faculteit
Data scientists zijn niet meer weg te denken in bedrijven van de toekomst.
Overal is data en overal valt daar competitief voordeel mee te behalen. In
de vorige SCOPE werd al geschreven over de opleidingen gericht op Data
Science, maar wat leer je daar eigenlijk en waar is al die data nuttig voor?
We vroegen het aan Wil van der Aalst, wetenschappelijk directeur van het
Data Science Center te Eindhoven (DSC/e) en één van de meest geciteerde
informatici ter wereld.
TEKST & FOTOGRAFIE Ward Beekmans

Data Science: big data, huge
ambitions

Data is de toekomst
Tegenwoordig groeit de hoeveelheid
beschikbare data met een snelheid die
menig persoon en bedrijf versteld doen
staan. Want als je weet dat, volgens de
wet van Moore, de opslagcapaciteit van
data elke één à twee jaar verdubbelt,
dan kun je je wel voorstellen wat voor
enorme berg aan data dat is. Het zou
dan ook zonde zijn om deze informatie
niet te gebruiken. Zo’n grote hoop data
omschrijft men ook wel met de term
‘big data’. Al die data geeft informatie
over mensen, producten, bedrijven, mobiele apparaten en zo veel meer. Waar
men vroeger een steekproef hield om de
vraag naar een product vast te stellen, is
dat tegenwoordig niet meer voldoende.
In het huidige klimaat wil men exact
weten hoeveel mensen een bepaald product opgezocht hebben en wil men een
steeds accurater beeld hebben van de
omvang van de productie. Dit is slechts
één van de vele voorbeelden van wat er
met al die data gedaan kan worden.
De opleiding
Wat verandert er nu eigenlijk allemaal
op gebied van data en wat ga je leren bij
Data Science? Allereerst zijn veel van de

bouwstenen er momenteel al. Het Data
Science Center te Eindhoven is in Nederland toonaangevend op dit gebied.
Data science technieken zoals process
en data mining worden steeds vaker toegepast. Verder is het voor de data-ingenieur belangrijk om het hele plaatje te
zien, dus onder andere de ethische kant,
maar bijvoorbeeld ook de visualisatie:
hoe breng je je analyse van data op een
goede manier over aan je opdrachtgever? Doordat vanuit zowel de studenten
als het bedrijfsleven de interesse naar dit
vakgebied alsmaar groeit, is er besloten
een opleiding op te zetten die alle losse
componenten gaat bundelen. ‘Want als
je weet dat keuzevakken op bijvoorbeeld
het gebied van process mining al in grote getale studenten trekken en bedrijven
als Philips aangeven dat ze op jaarbasis
zo’n 50 data scientists aan willen trekken, dan is de urgentie van een nieuwe
opleiding meer dan duidelijk’. Het idee
is dat er een brede bachelor gaat komen
in Tilburg en in Eindhoven. Daar bovenop komen er een aantal masters, welke
in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch
aangeboden zullen worden. Zoals in de
infographic te zien is gaan de masters,
anders dan de bachelor, ieder een eigen

specialisatie bieden. Van der Aalst ziet
het wel gebeuren dat de studenten over
en weer vakken gaan volgen, waardoor
het ook in de master mogelijk zal blijven om met uiteenlopende aspecten van
data science in aanraking te komen.

“Grote bedrijven
willen op jaarbasis
al veel data scientists
aantrekken”
Voorbeelden van belangrijke componenten in de nieuwe opleiding zijn process
mining en data mining. Process mining
analyseert data met als doel automatisch
procesmodellen te construeren en te
zien wat er gebeurt. Data mining wordt
gebruikt om eenvoudigere structuren af
te leiden, bijvoorbeeld een beslisboom.
Een voorbeeld van data mining vind je
in het ziekenhuis. Je hebt daar informatie van patiënten en door al die informatie te analyseren en de eigenschappen
van die patiënten mee te nemen kun je,
als je steekproef maar groot genoeg is,
steeds preciezer voorspellen of mensen
bepaalde ziekten zullen krijgen. Door
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Wil van der Aalst
Wil van der Aalst is sinds twee jaar wetenschappelijk directeur van het Data
Science Center in Eindhoven. Daarnaast is hij hoogleraar informatica aan
de faculteit Wiskunde en Informatica.
Vanuit die functie is hij nu ook nauw
betrokken bij de indeling van de nieuwe opleiding Data Science. Zelf heeft
hij ook informatica gestudeerd aan de
TU/e en heeft zich vanaf daar veel bezig gehouden met process en data mining. Internationaal wordt hij hierdoor
gezien als expert op dit gebied en heeft
hij diverse doorbraken op zijn naam
staan op het gebied van business process management en process mining.

de toegenomen verwerkingscapaciteit is
het niet nodig een kleine selectie van de
data te nemen, maar als steekproef kan
de hele populatie genomen worden. Met
‘decision tree learning’ kan een beslisboom gecreëerd worden, waarbij je kunt
zien dat mensen die bijvoorbeeld veel roken en weinig sporten eerder hartklachten zullen krijgen. Dit is maar één van
de vele voorbeelden van wat een component als data mining kan betekenen
voor mensen. Een andere interessante
data mining techniek is ‘association mining’, waarmee onverwachte verbanden
ontdekt kunnen worden, bijvoorbeeld:
als een klant veel groente en fruit koopt,
zal hij dan ook vaak afslankproducten
kopen? Of een dergelijk verband bestaat
hoef je tegenwoordig niet meer te gokken, want er is meer dan genoeg data
beschikbaar om zelf te kijken of het zo
is en op deze manier kun je steeds preciezer inspelen op de kennis die je vindt.
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Een data scientist worden
Van der Aalst denkt verder niet alleen
dat data scientist worden op dit moment
een belangrijk vakgebied is, maar dat
het in de toekomst zeker zo zal blijven
en het uiteindelijk een substantiële beroepsgroep gaat vormen. ‘Want als je
kijkt naar het bouwen van software dan
is dat op een gegeven moment relatief
gezien klaar, maar als je kijkt naar de
interpretatie van data en hoe je hier
je voordeel uit kunt halen, dan zal dat
steeds verder gaan. Je moet het namelijk
interpreteren in een bepaalde context en
dat is iets wat niet geautomatiseerd kan
worden’. Voor een computer is data niet
meer dan een rij nulletjes en eentjes of
een foto niet meer dan een rij pixels,
maar om de context waarin het geplaatst
dient te worden te vinden is veel meer
nodig dan rekenkracht, daar gebruik je
het menselijk brein en domeinkennis
voor. Men hoeft dus niet bang te zijn dat

het nu een booming business is die over
tien jaar weer uitgestorven is.

“Data scientist
worden is een kwestie
van het hebben van
een bepaalde mindset”
Data scientist worden is een kwestie van
het hebben van een bepaalde mindset.
Het kunnen gaan doen van de master
in data science is niet noodzakelijk een
kwestie van het kiezen van een bachelor
bij Wiskunde en Informatica, of, als de
bachelor Data Science er dadelijk is, het
kiezen van de bachelor Data Science.
Met bepaalde keuzevakken zou je als
technisch bedrijfskundige bijvoorbeeld
ook door kunnen stromen naar Data
Science, maar de mindset om analytisch
werk te doen en interesse voor wiskunde

“Men hoeft niet bang te zijn dat het
nu een booming business is, die over
tien jaar weer uitgestorven is”
en informatica is wel erg belangrijk. Als
je die mindset hebt, dan is het een erg
interessant vakgebied. Om nog meer
geïnteresseerden te wekken voor het
analyseren van data heb je ook de zogenaamde data challenges, wedstrijden
welke voor een ijverige student mooie
uitdagingen kunnen vormen in dit vakgebied. ‘Zo heb je de jaarlijkse Business
Process Intelligence Challenge, waar wij
kartrekker van zijn. Hierbij worden geanonimiseerde data online gezet en is
het aan de deelnemers om hier de meest
bruikbare en verrassende informatie
uit te halen. Daarnaast heb je bijvoorbeeld ook Kaggle, een competitie waarin
steeds nieuwe uitdagingen komen waar
vaak een mooi geldbedrag mee te winnen valt. Meedoen aan dergelijke competities wordt ook zeker gestimuleerd
bij onze studenten.’

Waar komt het terecht?
Na je studie zijn de toepassingen van
Data Science in het bedrijfsleven eigenlijk oneindig. Het is overal en als het er
nu nog niet is, gaat het er komen. Zo
gebruikt Google de data van je zoekopdrachten om je elders reclame aan te
bieden en gebruikt Philips data van hun
producten bijvoorbeeld om de levensduur van die producten te verbeteren
en preventief onderhoud uit te kunnen
voeren. Verder is een voorbeeld dicht bij
huis de populaire uitgaansstraat Stratumseind in het centrum van Eindhoven. Daar hangen allerlei sensoren om
dit stadsgebied te monitoren. Die data
kan gebruikt worden voor active lighting. Dit houdt in dat aan de hand van
data van de ene dag men weet hoe laat
de straatlantaarns aan moeten op de volgende dag. Ook het aantal vechtpartijen

dat hier bijvoorbeeld gezien wordt zou
op den duur een betere verdeling van de
politiekracht kunnen betekenen.
Het analyseren van data zal enorm belangrijk zijn in onze toekomstige samenleving. Het goed, veilig en verantwoord
omgaan met data en het omzetten van
data naar juiste en bruikbare antwoorden, zullen belangrijke factoren zijn in
de nieuwe opleiding. Daarom moet de
verbinding tussen aan de ene kant het
analyseren van data zelf, in Eindhoven,
en aan de andere kant de economische,
ethische, en rechtelijke aspecten met betrekking tot data, in Tilburg, zo natuurlijk mogelijk worden.

De bachelor als basis, met daarboven de drie pijlers

Technische Data Science

Data Science and Entrepreneurship

Start: September 2015
TU/e Eindhoven

Start: September 2016
Den Bosch

Economie, Ethiek en Recht binnen
Data Science
Start: September 2015
UvT Tilburg

Joint-Bachelor
Start: September 2016
TU/e Eindhoven & UvT Tilburg
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Faculteit
Het zit er al een tijdje aan te komen, maar de ‘Nieuwe OASE’ neemt sinds
begin april serieuzere proporties aan. Om SCOPE-lezers een beter inzicht
te geven in dé vervanging van het alom bekritiseerde OASE, spraken we
Lex Lemmens, Dean van het Bachelor College, en projectmanager Student
Informatie Systeem Bas Rijnbende over het nieuwe digitale platform van de
TU/e.
TEKST Jan Kleinlugtenbeld

Dé ‘Nieuwe OASE’!
Sinds de invoering van het Bachelor
College is er veel veranderd binnen de
TU/e. Niet alleen qua vakkenpakketten
voor studenten, maar ook wat betreft
verbeterde samenwerkingen tussen faculteiten is er veel veranderd. Hierdoor
werd het huidige OASE, mede door de
grote hoeveelheid mogelijke variaties
in studiepakketten, USE-leerlijnen en
keuzevakken. In een gesprek over informatiesystemen en veranderingen wordt
meer duidelijk over ‘onze’ toekomstige
digitale omgeving.
Hoe ziet de ‘Nieuwe OASE’ er uit?
Om een beter beeld te kunnen schetsen
van het toekomstige systeem is het essentieel om het huidige systeem goed te
begrijpen. “Het huidige, in-house ontwikkelde informatiesysteem, OASE, bestaat voornamelijk uit drie onderdelen;
OWIS, LMS en de portalen,” vertelt Lex.
OWIS is het door de TU/e ontwikkelde
systeem dat zorgt voor het opslaan, delen en beschikbaar stellen van gegevens
zoals collegeslides, cijfers en studentengegevens. LMS, ofwel het Learning Management System en beter bekend als
‘Studieweb’, dat tegenwoordig in OASE
geïntegreerd is, brengt het studieproces
van alle studenten in kaart. Vervolgens
maken de portalen het mogelijk dat
studenten en werknemers in deze systemen kunnen werken en het als OASE
op hun beeldschermen te zien krijgen.
“De Nieuwe OASE, zoals jullie dat
noemen, bestaat eigenlijk uit dezelfde
componenten als het huidige OASE.
OWIS wordt in de nieuwe versie echter
vervangen door SIS; Student Informatie
Systeem” gaat Lex verder. “Het project
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waarmee wij ons bezig houden omvat
het implementeren en ontwikkelen van
het SIS” onderbreekt Bas. De ‘Nieuwe
OASE’, waar zo veel over gesproken
wordt, lijkt meer het ‘Nieuwe OWIS’ te
zijn. Ook dat blijkt echter niet volledig
correct. “De ‘Nieuwe OASE’ is een combinatie van de mogelijkheden van het
oude OASE en OWIS, een implementatie van het nieuwe LMS en een nieuwe
portaal,” aldus Bas. Met de invoering
van de ‘Nieuwe OASE’ zijn problemen
zoals de traagheid in performance, lage
gebruiksvriendelijkheid en slecht zichtbare studievoortgang verleden tijd.
Vervanging voor de toekomst
“Dat OASE aan een drastische verbetering toe is, is inmiddels wel duidelijk.
Dit ligt niet zozeer aan grote technische ontwikkelingen van de markt,
maar vooral aan de manier waarop tegenwoordig met het Bachelor College
gewerkt wordt. Door deze nieuwe insteek moest men na gaan denken over
veranderingen aan het digitale platform.
Toen is de OASE-discussie op gang
gekomen” weet Lex te vertellen. “De
overgang naar het Bachelor College is
allesbepalend voor de levensvatbaarheid van OASE, die daardoor zijn einde
nadert.”, zegt Lex Lemmens. Naarmate
deze discussie vorderde, is er een stuurgroep opgezet. Deze stuurgroep heeft
samen met vertegenwoordigers van
de verschillende gebruikersgroepen
gekeken naar de verschillende alternatieven. Het oordeel van deze vertegenwoordigers heeft zwaar meegewogen in
de uiteindelijke keuze voor het nieuwe
systeem. In feite had men twee opties,
óf er werd een nieuwe vorm van OASE

Bas Rijnbende
Functie: Projectmanager Student Informatie Systeem
Studieachtergrond: Vraagstukken van
Beleid en Organisatie (B&O)
Carrière:
1. Begon in 2007 bij Parview, een adviesbureau voor het onderwijs en de
zorg, waar hij opereert op het snijvlak
tussen onderwijs, ICT en bedrijfsvoering.
2. Heeft voor Parview verschillende
projecten en adviesopdrachten uitgevoerd binnen Nederlandse onderwijsinstellingen.
3. Werkte de laatste twee jaar voordat
hij bij de TU/e kwam, voor de Hogeschool van Amsterdam als interim manager om daar de ingebruikname van
het SIS te managen.

“In het toekomstige systeem staat
self-service centraal”

Lex Lemmens
Functie: Dean Bachelor College
Studieachtergrond: Scheikundige Technologie aan de TU/e
Carrière:
1. Werkte vervolgens 5 jaar als manager van de Technology Advisory Unit
aan de University of Zambia.
2. Werd in 1992 universitair docent aan
de TU/e.
3. In 1996 werd hij directeur van het
Eindhoven Institute of Technology.
4. Sinds 2004 combineerde hij deze
functie met die van opleidingsdirecteur van de faculteit IE/IS aan de TU/e.
5. In juni 2011 is hij benoemd tot Dean
van het Bachelor College.

gebouwd door medewerkers en docenten van de TU/e, óf er moest een extern
bedrijf worden ingeschakeld. Door een
zorgvuldige analyse met betrekking tot
kwaliteiten, eisen, wensen en kosten is
de stuurgroep, met Lex Lemmens als
voorzitter, samen met de ingeschakelde
vertegenwoordigers van de faculteiten
tot de conclusie gekomen dat het creëren van een nieuw systeem veel te duur
zou worden en niet toereikend genoeg
zou zijn. “OASE behouden is geen optie, gezien het feit dat de verborgen (onderhouds-)kosten buitenproportioneel
groot worden. Als we zouden proberen
een nieuwe vorm van OASE te creëren, stuitten we hoogstwaarschijnlijk
op dezelfde problemen en dat terwijl
de markt zoveel potentie biedt,” vertelt
Bas. Een vernieuwde versie van OASE
behoorde dus niet tot de opties. Volgens
Lex had dit vooral te maken met het feit
dat OWIS een eigen ontwikkeld concept
is, waar inmiddels de rek uit is. “De veranderingen in het oude OWIS waren in
het begin prima uit te voeren, naarmate
de jaren verstreken werden het houtjetouwtje veranderingen en nu is het
moment gekomen dat onmiddellijke
verandering echt nodig is om een betere
gebruiksvriendelijkheid te garanderen.”
Aldus Lex Lemmens.
Men kwam tot de conclusie dat uitbesteden de beste optie was en gaf daarmee
externe bedrijven de mogelijkheid om
hun product te presenteren. “Van alle
bedrijven die zich voor het project hadden gemeld, is een analyse gemaakt. De
criteria van deze analyse zijn vastgesteld
op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid,
veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en

implementatie van het systeem” geeft
Bas aan. Deze criteria, in combinatie
met het kostenplaatje, hebben er dan
ook ervoor gezorgd dat er begin april
een voorlopig akkoord is gesloten met
CACI, leverancier van het SIS genaamd
‘Osiris.’
Succes gegarandeerd!
“Osiris is een beproefd systeem en
wordt door heel veel onderwijsinstellingen gebruikt. Het wordt telkens doorontwikkeld op basis van best practices,
dat wil zeggen dat men Osiris na kritiek
of opmerkingen van klanten steeds aanpast. Ook is Osiris gekoppeld aan het
welbekende Studielink, hierdoor wordt
elke verandering in de wetgeving al
geïmplementeerd in Osiris voordat de
verandering daadwerkelijk doorgevoerd
wordt. Tevens bestaat het product Osiris
niet alleen uit een systeem, maar bevat
het ook een hecht samenwerkingsverband tussen universiteiten en hogescholen om het optimale informatiesysteem
te creëren. Osiris is dus een zeer innovatief systeem waarmee direct gewerkt
kan worden” aldus Bas. De basis van het
systeem ligt dus vast, maar de inrichting
is een ander verhaal. Daarvoor heeft de
stuurgroep het bedrijf Cap Gemini benaderd. Dit bedrijf zorgt ervoor dat alle
wensen en eisen van de TU/e in Osiris
worden verwerkt. “De inrichting van het
systeem zal op basis van workshops verlopen, waarin vertegenwoordigers van
de faculteiten hun wensen kunnen uiten en de verschillende onderdelen van
het systeem uitvoerig zullen testen,” vertelt Lex. “Het belangrijkste kenmerk van
het nieuwe systeem is de ‘self-service’,”
zegt Bas Rijnbende.
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OASE vs. de ‘Nieuwe OASE’
“De inrichting van Osiris zal perfect
aansluiten bij het huidige onderwijsmodel. Het zal vooral voor studenten
een grote vooruitgang zijn wat betreft
eenduidigheid en gebruiksvriendelijkheid. In OASE verloopt bijvoorbeeld het
aanmelden van vakken nog handmatig
via een mailtje naar de administratie,
die het op haar beurt weer moet verwerken zodat de student toegang heeft
tot het vak. In Osiris kunnen studenten
zich direct aanmelden voor vakken en
tentamens, waarna slechts goedkeuring
van de examencommissie volgt. Het
keuzeproces voor de keuzevakken in
het Bachelor College wordt ook in Osiris
opgenomen, zodat men een vak kan kiezen en zich meteen aan kan melden. In
ditzelfde portaal zullen studenten hun
cijfers kunnen zien en dus ook hun studievoortgang bij kunnen houden. Het
portaal zal zelfs gepersonaliseerd kunnen worden, zodat je in één keer kunt
zien wat je wilt zien.” zo verklaart Bas.
Nog even wachten..
De implementatie van het nieuwe digitale platform zal gefaseerd gaan verlopen. Voordat het nieuwe SIS, Osiris,
wordt geïntroduceerd zal er in september 2016 een nieuw LMS verschijnen.
Hierdoor zal de student alvast op een
betere manier zijn studievoortgang
kunnen volgen. De geplande overgang
van het oude OASE naar Osiris zal op
1 januari 2017 plaatsvinden. Dit is een
directe overgang, waarin alle belangrijke
elementen van OASE geconvergeerd
worden naar Osiris. “Het is alsof je de
stekker uit het huidige systeem trekt en
direct in het nieuwe systeem plaatst”
verklaarde Bas. Kortom, de overgang
van OASE naar Osiris bevat dus geen
‘demo’-versies. Alle onderdelen van
Osiris zijn vooraf compleet getest en
goedgekeurd door zowel de vertegenwoordigers van de faculteiten als de
stuurgroep. “Zowel de stuurgroep als
de vertegenwoordigers moeten separaat
een akkoord geven voordat het besluit
wordt genomen om definitief ‘live’ te
gaan” aldus Lex. Voordat de implementatie daadwerkelijk plaatsvindt, zal de
stuurgroep ervoor zorgen dat alle betrokkenen zeer goed geïnformeerd zijn
en in principe direct met Osiris kunnen
werken.
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Óf er een ‘Nieuwe OASE’ komt is dus
sinds mei 2014 al niet meer aan de orde,
wat er gaat veranderen is ook voor een
groot deel bekend, het enige dat rest is
het wachten tot het nieuwe innovatieve
digitale platform van de TU/e een steeds
concretere vorm aanneemt.

Visualisatie van OASE
OASE bestaat uit OWIS en LMS. Het
grijze kader toont waar in dit artikel
over gesproken wordt

STUDENTEN

OASE
STUDIEWEB

OWIS

LMS

“De overgang naar
het Bachelor College is
allesbepalend voor de
levensvatbaarheid van
OASE, die daardoor
zijn einde nadert”

Internationaal
Het opdoen van internationale ervaring is de afgelopen maanden een
veelbesproken thema. Wel of niet naar het buitenland tijdens je studie is
een vraag waar veel studenten mee worstelen. Vincent Merk, docent van
het mastervak International Negotiation, vertelt vanuit zijn praktijkervaring
waarom een ‘International Experience’ een aanrader is voor een TU/e
student.
TEKST Gillis van de Zande FOTOGRAFIE Willemijn Steens

International Experience
Een pre voor de ingenieur?
“Mijn eerste echte international experience maakte ik mee toen ik, als achttienjarige scholier uit Frankrijk, voor een
jaar op uitwisseling ging naar een Amerikaanse high school in Illinois. Opeens
bevond ik me in een totaal andere cultuur. Voor de buitenwereld stond de
staat bekend om zijn maïsboeren in het
midwesten van Amerika, maar het was
meer dan dat wat ik ervaarde,” begint
Merk zijn verhaal. “Een international
experience is niet enkel kennis opdoen
over een land of cultuur, maar het daadwerkelijk proeven en deel uitmaken van
een andere maatschappij,” definieert
Merk. Na het afronden van de studie Public Administration aan de universiteit
van Straatsburg en de universiteit van
Grenoble, verhuisde Merk naar Nederland om communicatie te studeren aan
de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels werkt hij al ruim dertig jaar op de
TU/e, waar hij startte als docent Frans.
Hij breidde echter zijn functiepakket
al snel uit met taken als trainer op het
gebied van interculturele communicatie, management en onderhandelen.
Momenteel focust Merk zich nog steeds
op de interculturele zaken op de TU/e.
Zo doceert hij de vakken International
Negotiation voor technisch bedrijfskundigen, Cultural Integration Processes
voor masterstudenten van elektrotechniek en Intercultural Communication
and Cooperation voor PhD- en PDEngstudenten. “Ik houd me dagelijks bezig
met het voorbereiden van studenten en

professionals op een international experience. In de praktijk zie ik dat ingenieurs een steeds groter gedeelte van hun
carrière internationaal opereren,” vertelt
Merk. Logischerwijs lijkt een internationale ervaring voor ingenieurs in opleiding een grotere pre te worden.

“De kans dat een
ingenieur alleen in
Brabant of Limburg
opereert is klein”
Internationaal opereren
Hoewel het aantal studenten dat op
uitwisseling gaat per faculteit sterk verschilt, is er een duidelijke trend waarneembaar in het aantal studenten dat
tijdens de studie voor meerdere maanden naar het buitenland verhuist. Waar
eerst de bestemmingen binnen Europa
voor de hand liggend waren, worden de
afgelopen jaren de plaatsen buiten Europa steeds populairder. Desondanks
blijven er veel studenten die twijfelen
om de sprong in het diepe te wagen.
Merk: “Vaak hoor ik studenten zeggen
dat ze een internationaal avontuur niet
zo nodig vinden, omdat ze hun leven in
Noord-Brabant of Limburg hebben. Op
zich is dat prima, maar zij moeten zich
wel realiseren dat zij later in een internationale omgeving zullen opereren. De
kans dat een ingenieur alleen in Brabant of Limburg opereert is klein. Ook

Vincent Merk
Functieomschrijving:
Trainer op het gebied van Intercultural
Communication & Management
Docent International Negotiation, Cultural Integration Processes en Intercultural Communication & Cooperation
Geboorteplaats: Straatsburg, Frankrijk
Spreekt: Frans, Nederlands, Engels,
Duits, Spaans en gebrekkig Italiaans
Bezoekt jaarlijks: Een tiental landen
Favoriete vakantiebestemming: Een
multiculturele stad of regio zoals Istanbul, Hong Kong of Singapore
Favoriete keuken: Mediterraan en Aziatisch
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voor bedrijfskundig ingenieurs is een
internationale ervaring van waarde. Een
bedrijfskundig ingenieur is een techneut met een sociale invalshoek die per
definitie al multidisciplinair bezig is. In
zijn of haar carrière zal hij of zij naar
alle waarschijnlijkheid in een internationale omgeving moeten communiceren, samenwerken en onderhandelen.”
Het voorbereiden op de internationale
omgeving waarin de huidige ingenieurs
in opleiding later gaan werken, lijkt dan
ook uiterst nuttig.

“Van multi inter
maken, dat is de
ambitie”
Op uitwisseling
Voor het opdoen van een internationale
ervaring bestaan er binnen de TU/e twee
smaken: een stage in het buitenland of
een zogenaamd exchange semester,
waarbij je op een universiteit buiten

Nederland vakken volgt. Beide mogelijkheden duren circa zes maanden en worden meestal uitgevoerd in de masterfase. Gedurende de masterprogramma’s
van Technische Bedrijfskunde kun je
kiezen voor een exchange semester. De
faculteit heeft vele partners, waardoor er
een veelvoud aan opties is op nagenoeg
ieder continent. “Empathie-ontwikkeling en zelfontplooiing zijn kernprocessen die gekoppeld zijn aan een uitwisseling. Door in de schoenen van anderen
te gaan staan, zul je anders naar je eigen
cultuur gaan kijken en zien dat je zaken
anders kunt benaderen. Natuurlijk is
een exchange semester geen wereldreis.
Je zult niet alle culturen leren kennen,
maar slechts één of enkele. Toch zul je
met een internationale ervaring in één
stad of land gebaat zijn bij daaropvolgende confrontaties met andere culturen. Door de ontwikkeling van inlevingsvermogen en bewustwording van
verschillen, kan een student met een
international experience beter anticiperen op omgevingen die anders zijn. Zo

Een internationaal semester: waar kun je naartoe?

De populairste landen
- Singapore
- Taiwan
- Zuid-Korea
- Amerika
- Argentinie
- Zweden
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kan je huidige semester in Azië dus van
waarde zijn voor je toekomstige bedrijfsoverleg in Zuid-Amerika. Het is dan ook
niet voor niets dat het bedrijfsleven een
ervaring in het buitenland als een pluspunt op het CV ziet. Ze willen ingenieurs die weten hoe ze moeten handelen
in een internationale omgeving,” benadrukt Merk.
Een internationale campus
In de strategie van 2020 streeft de TU/e
ernaar om verder te internationaliseren en mee te draaien in de moderne
globaliserende wereld. Uitbreiding van
de samenwerkingsverbanden met partneruniversiteiten zijn daarvoor essentieel. “Uit de afgelopen twintig jaar van
het Erasmus programma, dat vanuit de
Europese Commissie is opgesteld om
het uitwisselen van studenten te stimuleren, blijkt dat kwaliteit een belangrijk
aspect is van het uitwisselingsprogramma. Naast een culturele en taalkundige
ervaring is een uitbreiding van de kennis van je vakgebied ook een hoofddoel

van een uitwisseling,” stelt Merk. Het
gevolg van meer uitwisselingen zal dan
ook zijn dat de campus internationaler
wordt. Merk: “Een internationale campus is geen vervanging van een international experience voor Nederlandse studenten, maar contact met internationale
studenten kan wel een goede voorbereiding zijn op zo’n buitenlandse ervaring.
Het ideaalbeeld is een campus waarop
alle culturen met elkaar communiceren en van elkaar leren. In de praktijk
zie je echter dat internationale hokjes
op de campus ontstaan. De campus is
wel multicultureel, maar niet intercultureel. Van multi inter maken, dat is
Merks voorstelling van een toekomstige
internationale campus. Nederlandse en
internationale studenten moeten openstaan voor elkaar. It takes two to tango!”

Een Deens - Italiaans akkefietje
Een Deense meubelfabrikant werkt
aan het opzetten van een nieuwe meubellijn en gaat in zee met een Italiaans
bedrijf als leverancier van al haar textielcomponenten. Na een paar weken
met vergaderingen en discussies over
de specificaties, levertijden en andere
details, plaatst het Deense bedrijf zijn
eerste order. Een aantal weken later
krijgt het Deense bedrijf te horen dat
de bestelling iets later zal zijn. “Er zijn
enkele stakingen geweest, waardoor
we enige vertraging hebben opgelopen,” vermeldt de Italiaanse manager.
“Waarom hoor ik nu pas iets over een
vertraging en wat is dat precies met
die stakingen?” reageert de Deense
manager verontwaardigd. De Italiaanse manager haalt zijn schouders op en
zegt: “Dat is hier gebruikelijk tijdens de
lente, maak je maar geen zorgen.”
Deze logistieke kwestie kenmerkt een

wederzijds gebrek aan kennis en bewustzijn van culturele verschillen. Beide managers doen alsof ze in hun eigen
land aan het opereren zijn en falen om
culturele empathie te ontwikkelen.
Denen hebben het liefst al hun processen volledig onder controle, terwijl in
dit geval de Italiaanse leverancier een
meer ontspannen houding aanneemt,
zoals gebruikelijk in hun land. Beide
landen hebben een andere perceptie
van de waarde van tijd en striktheid
waarmee een planning gevolgd wordt.
“Zaken doen binnen en buiten de grenzen van je land is totaal verschillend.
Het ontwikkelen van interculturele
bewustwording, culturele empathie,
ruimdenkendheid en enkele (communicatie)vaardigheden helpt je om te
gaan met dit soort situaties. Het zijn
competenties die iedere TU/e-student
uit een international experience kan en
zou moeten halen,” aldus Merk.

“Een semester in
Azië kan ook van
waarde zijn voor
je toekomstige
bedrijfsoverleg in
Zuid-Amerika”
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Internationaal
Een delegatie van Local Group Eindhoven heeft tijdens de TIMES Final
in Darmstadt de tweede plaats behaald! Het team, bestaande uit Dylan
Rijnen, Rick van de Ven, Sander Weerdenburg, Rick van de Wiel en Roy
Wolters (stand-in tijdens de Semi-Final), had zich geplaatst door de Local
Qualifications in Eindhoven en de Semi-Final in St. Petersburg te winnen.
Local Group München is uiteindelijk bekroond tot winnaar van de Final.
TEKST Thijmen Smith

Tweede plaats Eindhoven bij
TIMES Final

Tournament In
Management and
Engineering Skills
(TIMES)
TIMES is een jaarlijkse casestudy competitie
waarbij teams van vier studenten strijden
om titel Industrial Engineering and Management (IEM)-Student of the Year. TIMES
wordt georganiseerd in 72 Local Groups in
33 landen en bestaat uit drie verschillende
rondes: Local Qualifications, Semi-Final en
Final. De Local Qualification wordt georganiseerd in iedere Local Group en het winnende
team zal doorgaan naar de Semi-Final. Zij
zullen het opnemen tegen de winnaars van
zeven andere Local Qualifications. De winnaars van de acht Semi-Finals zullen onderling uitmaken wie de titel in het bezit zal
krijgen in de Final.
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Foto Julian F.

TIMES concept
Tijdens het maken van een case mogen geen elektronische hulpmiddelen,
behalve een rekenmachine, worden
gebruikt. De deelnemers zijn aangewezen op hun eigen kennis en zullen presenteren door middel van slides op een
diaprojector. Door dit concept worden
de studenten uitgedaagd om de vaardigheden die ze tijdens hun studie hebben
verkregen te gebruiken. Een tijdsrestrictie van drie uur maakt het mogelijk om
de studenten te leren hun tijd efficiënt
in te delen. Middels een gestandaardiseerd beoordelingsformulier bepaalt
een jury wie de winnaar wordt. Een

01

professor van een universiteit neemt
daarnaast plaats in de jury om de academische waarde te behouden. TIMES
is in 1994 opgezet nadat Vice President
Andreas Swahn een case studie toernooi
in Londen had bijgewoond. De eerste Final werd georganiseerd in Eindhoven,
welke uiteindelijk gewonnen werd door
Local Group Stockholm. De eerste prijs
was een stage bij Philips.
Local Qualification
De Local Qualification heeft sinds afgelopen jaar een andere structuur bij
Interactie. De nieuwe structuur bestaat,
net zoals de algemene TIMES, uit SemiFinals en een Final. 16 teams hebben
hebben deelgenomen in de Local Semi-

Finals. De cases werden aangeleverd
door Accenture en VDL, waarbij de
teams van te voren niet wisten bij welk
bedrijf ze zouden worden ingedeeld.
De beste vier teams van iedere Local
Semi-Final kwalificeerden zich voor de
Final van de Local Qualifications. Dit
werd verzorgd door KPMG op het kantoor in Eindhoven. De case had een extra dimensie doordat informatie moest
worden verkregen door middel van interviews met een fictieve CFO en CIO.
Aan het eind van deze uitstekend georganiseerde dag werd het eerder genoemde winnende team bekend gemaakt. Zij
mochten deelnemen aan de Semi-Final
in St. Petersburg.

Foto Rick van de Wiel

TIMES Local
Qualifications in
Eindhoven

02

Semi-Final
De Semi-Final waaraan Eindhoven deelnam, vond plaats van 27 februari tot
en met 3 maart in St. Petersburg. Hier
stonden twee cases centraal, namelijk
een van KIA en een van Accenture. Voor
KIA werd een marktevaluatie van de
automarkt in Rusland uitgevoerd aan
de hand van de huidige ontwikkelingen
en omstandigheden. In Rusland maken deze aspecten het moeilijk om een
winstgevende onderneming te runnen.
Na een rustdag waarop de l ’Hermitage
werd bezocht, had Accenture een case
klaar liggen van een klant. De klant, die
melkproducten en frisdranken levert
aan bedrijven in Rusland, had net een
overname achter de rug en moest zijn
supply chain aanpassen. Aan de hand
van financiële data moesten de teams
een oplossing presenteren voor de integratie hiervan.
Tijdens het gala diner, een standaard
activiteit bij veel ESTIEM evenementen,
werd de winnaar bekend gemaakt. Het

team uit Eindhoven, waarin Roy Wolters was ingevallen voor de verhinderde
Dylan Rijnen, kwam als duidelijke winnaar uit de bus door bij beide cases op
de eerste plaats te eindigen.
Final
De beste studenten van iedere Semi
–Final streden in Darmstadt om de titel ‘IEM Student of the year’. De Final
bestond uit drie cases, welke werden
verzorgd door de financiële consultant
ZEB, de universiteit en Procter & Gamble. Het evenement is zeer prestigieus
en werd ook bezocht door delegaties van
Institute of Industrial Engineering (IIE)
en Virginia Tech, een universiteit in de
Verenigde Staten.
De eerste case betrof het outsourcen van
de ontwikkeling van een informatiesysteem, waarbij de keuze tussen twee vendors moest worden gemaakt. De tweede
case ging over het vervangen van een
bio generator en de kostenbesparingen
hiervan. Als laatste, moesten de deelnemers een case maken over Big Data. De

Wil jij de volgende keer ook proberen om de
titel IEM-Student of the Year the winnen?
Dan kun je meedoen aan de Local Qualifications in november en december 2015! Dan
zullen weer in twee rondes drie verschillende cases gemaakt worden. In oktober zal
ook een TIMES training activiteit plaatsvinden om iedereen optimaal voor te bereiden
voor de Local Qualifications. De winnaars
van de Local Qualifications mogen kostenloos naar de Semi-Final gaan.

hoofdvraag was hier wat P&G hiermee
moest doen en welke voordelen hieruit
gehaald konden worden
Ook hier werd tijdens het galadiner de
winnaar bekend gemaakt. Na een paar
zenuwslopende presentaties, werd bekend dat het team uit Eindhoven tweede
is geworden. De tweede plaats is een
grandioze prestatie, waar het team zeer
trots op mag zijn!

01 Team Eindhoven tijdens galadiner in
Darmstadt
02 Kerk van de Verlosser op het Bloed in
St. Petersburg
03 Visualisatie van TIMES structuur

03
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En verder

Alumni aan het woord
In ‘Alumni aan het woord’ komen elke
SCOPE twee leden van alumnivereniging VBI
(Vereniging Bedrijfskundig Ingenieurs) aan het
woord. Zij vertellen over hun carrière, huidige
werkzaamheden en de relatie met hun studie.

Juliëtte van den Hoven
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn studie Technische Bedrijfskunde afgerond te hebben bij DHL in
Brussel, ben ik gestart bij Stork Technical Services als Management Trainee.
Hierin was ik succesvol en ik wilde daar
wat langer blijven. Echter werd mij na
1,5 jaar gevraagd of ik in wilde stromen
in het familiebedrijf. Ik heb daar kort
over nagedacht, en ben een half jaar later begonnen bij Hofax met het doel om
het bedrijf samen met mijn broer binnen 1,5 jaar over te nemen. Ondertussen ben ik 7 jaar directeur en eigenaar,
hebben we een professionaliseringsslag
gemaakt en zijn we van een kleine regionale speler uitgegroeid tot leverancier
van zakelijke print- en documentoplossingen voor de Benelux.
Wat zijn eventuele plannen?
Afgelopen jaar is de omzet van ons bedrijf verdubbeld. Dit jaar gaan we voor
een groei van 50%. In onze markt is
dat ongekend veel groei. Toch gaan we
het voor elkaar krijgen, terwijl anderen
moeite hebben om het hoofd boven water te houden.
Onze webshop www.toneractie.nl gaat
zeker hard groeien de komende jaren
en ook de website van Hofax(.nl) gaat
weer een verbeterslag maken. Tenslotte
zetten we in op managed print services,
waarmee we op afstand kunnen bepalen of een multifunctional onderhoud,
toners etc. nodig heeft. Dit zal de klant
tijd, moeite en geld besparen.
En in de hele verre toekomst? Dat heb
ik nog niet heel duidelijk. Het varieert
van de grootste speler van Noord-Europa
worden tot aan vervroegd pensioen in
het Caribisch gebied. Het ligt er maar
aan wat op mijn en ons pad komt.
SCOPE JUNI 2015
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Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Als directeur heb je met alle facetten van
je bedrijf te maken en het is cruciaal dat
je overzicht houdt en de piketpaaltjes
uitzet waarbinnen mensen zich kunnen
bewegen.
Wat ik vooral gebruik uit mijn studie is
het denken in processen en het behouden van de ‘helicopter view’. Daarnaast
is het handig dat je overal wat van weet,
zodat je met iedereen eigenlijk wel kunt
sparren, zonder de details te hoeven weten.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Beide. Daar heb ik bewust voor gekozen.
In ons bedrijf hebben we geen managementlaag tussen de directie en de werkvloer, want dat werkt stroperig en daarnaast wil ik gewoon weten wat er speelt
in mijn bedrijf. Bij klanten, bij leveranciers, maar zeker ook bij onze mensen.
Dat kan alleen als je er middenin zit en
mee doet.
We hebben teamleiders in verband met
de span of control. Daar voer ik nauw
overleg mee, en ook met de werkvloer
zelf. De werkvloer heeft veel verantwoordelijkheid en we verwachten dan ook
heel wat van onze mensen. Dan moet je
er als directie ook zijn voor vragen, snelle beslissingen en soms gewoon dingen
oppakken.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Ik ben bestuurslid geweest bij MATUE
de Marketeer. Daar was ik verantwoor-

delijk voor de verkoop van advertenties
en de relaties met de sponsoren. Daarnaast heb ik op semi-professioneel niveau gedanst. Hierdoor heb ik langer
over mijn studie gedaan, maar ook zoveel meer geleerd.
Aan beide heb ik dus iets gehad. Je leert
praktisch werken, organiseren en regelen. Dat leer je niet in een collegezaal.
Daarnaast kom je erachter wat wel en
niet bij je past. Door mijn sport heb ik
geleerd dat samenwerken heel belangrijk is en ik heb ook geleerd om te focussen en om bepaalde doelen te halen.

Welk advies wil je huidige studenten
mee willen geven?
Ga iets doen naast je studie. Organiseer,
regel, verkoop, zet een bedrijf op, whatever, maar blijf niet enkel in je boeken en
de collegezaal hangen, want dan mis je
de helft van wat je kunt leren.
En vergeet niet van je studententijd te
genieten! ;)

Juliëtte v/d Hoven

Hayo Jongejans

Leeftijd 37
Jaar van afstuderen 2004
Organisatie Hofax BV
Functie Directeur en eigenaar

Leeftijd 26
Jaar van afstuderen 2014
Organisatie Fokker Technologies
Functie Management Trainee

Marcel Peters
SCOPE 1, 2015

Frank de Jong
SCOPE 3, 2015

Jos Meiling
SCOPE 1, 2015

Maud Bollen
SCOPE 3, 2015

Oprichter en Directeur,
Bundles BV

CEO en Co-founder,
EmulTech BV

Digital Consultant
Education & Charities,
VE Interactive

Global Procurement Analyst,
Unilever

Hayo Jongejans
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Sinds 1 juli ben ik aan de slag als Management Trainee bij Fokker. Binnen de
Aerospace industrie is Fokker actief op
verschillende gebieden. Allereerst ontwikkelen, ontwerpen en produceren we
kritieke vliegtuigonderdelen en fungeren daarbij als first-tier supplier voor de
OEMs (zoals Boeing). Tevens onderhouden we de huidige Fokker vloot, waarvan nog 550 vliegtuigen in de wereld
operationeel zijn. Tot slot verzorgen we
de bekabeling in vliegtuigen en maken
we verschillende onderdelen voor satellieten en andere militaire toepassingen.
Kortom, ik heb een breed portfolio bij
een groot, internationaal opererend bedrijf. In het kader van het traineeship

voer ik verschillende opdrachten uit bij
verschillende werkmaatschappijen van
Fokker. Het doel hiervan is om je uit je
comfort zone te halen en je zodoende
uit te dagen, alsmede om in korte tijd
veel van het bedrijf te zien. Mijn eerste
opdracht had te maken met de productieplanning van landingsgestellen van
de NH90, een helikopter van de defensie. Mijn tweede opdracht was een
procesmatige opdracht, waarbij ik een
financieel proces analyseerde en een
business plan schreef ter verbetering
van dit proces. Momenteel ben ik bezig
met mijn derde opdracht, die dichter bij
de operatie staat. In deze opdracht heb
ik een coördinerende rol bij het realloceren van gebruikte onderdelen die nu

door het chemisch bad in Papendrecht
gaan. Dit bad in Papendrecht moet gerenoveerd worden door veranderde weten regelgeving.
Wat zijn eventuele plannen?
Ik kijk uit naar het resterende deel van
het traineeship. Het tweede jaar bestaat
uit een project naar het buitenland voor
een half jaar en vervolgens nog een half
jaar durend leidinggevend project. Hierna zijn er vele mogelijkheden om mijn
carrière voort te zetten binnen Fokker.
Dit kan op het gebied van bijvoorbeeld
Operations, Business Development of
Inkoop zijn. Ik ben er nog niet uit welke
richting ik op wil binnen Fokker na mijn
traineeship.
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Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Ja. Het abstracte denken geeft me
een raamwerk, maar ook specifieke
theorieën en modellen komen terug in
mijn werkzaamheden.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Fokker is een feitgedreven bedrijf, wat
betekent dat alle beslissingen worden
onderbouwd met de nodige analyses.
Ook de soft skills komen veelvuldig aan
bod, bijvoorbeeld tijdens het samenwerken in een multidisciplinair team.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Gedurende mijn studententijd ben ik
actief geweest bij studentenvereniging
St. Olof, in Tilburg. Hier heb ik verschillende commissies gedaan en was
ik actief lid van een dispuut. Vooral op

sociaal gebied heb ik hier veel geleerd en
dit pas ik nog dagelijks (onbewust) toe.
Ook mijn semester in het buitenland
heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke
ontwikkeling. Samen met 4 andere studenten van de TU/e heb ik een half jaar
in Buenos Aires gestudeerd. Het ervaren van een totaal andere cultuur is een
mooi avontuur en een geweldige ervaring; mis die kans niet!
Welk advies wil je huidige studenten
mee willen geven?
Mik hoog. Op het moment dat je verschillende potentiële werkgevers evalueert loont het, mijns inziens, om niet
te snel te schikken voor een bepaalde
functie die ‘prima’ is. Een paar maanden doorzoeken naar die ene baan is het
dubbel en dwars waard!

Activiteitenoverzicht
15
jun

Schrijf je nu in op de website.
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LEZING
MISBRUIK VAN MACHT DOOR MANAGERS

Column
Association Engagement

Maar wat zijn nou die eigenschappen die de studenten Technische Bedrijfskunde bezitten waardoor dit bij
Industria zo zichtbaar is? Wel, dit zijn
pro-activiteit, het nemen van initiatief
en verantwoordelijkheid. Niet alleen
voor de persoonlijke ontwikkeling,
maar ook zeker voor die van een ander.
Neem een voorbeeld aan een bestuursjaar bij Industria: zes personen die zich
een jaar lang, vrijwillig, inzetten voor
de ontwikkeling van de studenten TBK.

Als jij je ook aangesproken voelt bij het
lezen van de drie begrippen die een student Technische Bedrijfskunde uniek
maken, dan kan ook jij een steentje bijdragen aan de kwaliteit van Industria.
Dit kun je doen door plaats te nemen in
een van de vele commissies van Industria. Op deze manier ontwikkel je jezelf
en til je tevens de vereniging naar een
volgend niveau!

Robbert van
Genuchten
Voorzitter Industria

Foto Sander Peters

Professionaliteit en betrokkenheid,
twee van de kernwaarden van de vereniging. Kernwaarden die niet tot
stand komen door de houding van een
enkeling binnen Industria; verenigingen hebben energieke en gemotiveerde leden nodig die betrokken zijn bij
het bestaan en voortbewegen van de
organisatie. Dat dit bij Industria het geval is, wordt duidelijk door de hoeveelheid én kwaliteit van de activiteiten die
wekelijks georganiseerd worden.

Bullshit Bingo
Design. Alles moet designed worden
op onze universiteit. Deze term is terug
te vinden vanaf het basisvak tot en met
de PDEng-opleidingen, met overal een
andere definitie.

Foto Sander Peters

Keuzevrijheid. Studenten moeten de
mogelijkheid krijgen hun eigen studie
samen te stellen en de universiteit gaat
liever breed dan diep.

Het jaar zit er bijna op, dus dit zal mijn
laatste SCOPE column zijn. Ik wil jullie
graag bedanken voor het lezen van de
column en zou graag willen afsluiten
met een authentiek studentenspelletje. Het zijn zomaar wat termen die
ik afgelopen jaar ben tegengekomen
en die mijn opvolgster alvast mag opschrijven op haar bingokaart.

Coherent. Maar deze keuzevrijheid
moet natuurlijk wel coherent zijn,
anders is het geen goede keuze.
Persoonlijke ontwikkeling. De ingenieur van de toekomst heeft aan zijn/
haar persoonlijke ontwikkeling gewerkt op de universiteit door middel
van professionele vaardigheden (PRV’s)
in de bachelor en het Skillslab in de
master. Het is nog even wachten op de
positieve evaluaties.

kan worden natuurlijk.
MOOC. De Massive Open Online
Courses kwamen heel snel op, maar na
twee vakken is het vervolg nog onbekend.
Rendement. Dat kan altijd hoger!
Faculteitoverschrijdend.
Studenten
moeten breed opgeleid worden en
daarom moeten bijvoorbeeld USEvakken faculteitoverschrijdend zijn. De
resultaten zijn wisselend.
Blended learning. Iedereen heeft het
erover, maar nog niemand weet wat
we ermee gaan doen. Het is tijd om te
gaan leren via ICT, maar hoe?

Justin van Heel

Commissaris Onderwijs Industria

Internationalisering. Hier liggen de
kansen voor onze universiteit. Er wordt
hard gewerkt aan een internationaal
karakter, wat alleen maar toegejuicht
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Column
Make your own MSc program: Operations Management and Logistics anno 2015

The academic year of 2015/2016 will
be a very exciting one for us, as we are
starting with our redesigned Operations Management and Logistics (OML)
master’s program. The key feature of
the new program is that it takes the
interest of students central in terms
of choice flexibility. With this article I
would like to introduce the program to
the readers of the SCOPE.
First of all, I would like to point out that
the new program is the result of a joint
effort. It has been prepared by the OML
program committee where all contributing capacity groups, OML students,
and the directorate of education IE&IS
have been represented. The proposal
is shaped and discussed in meetings
open to all IE&IS faculty members and
also communicated with all members.
Accordingly, the choices are made
through a consensus within the whole
OML community of the TU/e. I would
like to take this opportunity to offer
my gratitude once again to those who
have contributed to the redesign.
The new OML master’s program follows the guidelines brought forward
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by TU/e Graduate School. Perhaps the
most visible university-wide change
in terms of the format is the transition from a semester system to a
quarter system, which makes it easier for the students to take courses
from any program at TU/e and enables
them to focus on fewer subjects at a
time. As for the structure, the biggest
change is that we introduce five tracks
(plus a special/free track) within the
OML master’s program that consist
of courses that belong together and
master thesis subjects for which those
courses are relevant. We define tracks
based on typical application domains
(industries) towards which the knowledge generated within the OML field
is directed. The systems in these domains show important differences that
pose different questions and priorities,
which require different types of models
and solution methods. Accordingly, we
propose different sets of track core and
specialization elective courses for those tracks based on the approaches that
are most relevant for them. We also
provide different design courses that
are tailored towards the needs of these
application domains.

The redesigned IE Master OML provides
the following tracks: 1: Healthcare, 2:
Capital Goods, 3: Consumer Goods, 4:
Service Operations, 5: Transportation,
and 6: Special/Free Track. I would like
to emphasize that despite this differentiation, the program remains as one
OML MSc program with tracks rather
than six different OML MSc programs,
so a complete differentiation is neither
desired in terms of cohesion of the program nor feasible in terms of teaching
capacity. The basic idea with the tracks
is to guide students from the beginning
in order to help them choose the most
relevant courses for their master’s projects, rather than forcing them to make
binding early decisions. Indeed, it
might be possible for a student who is
matched with a mentor to change his/
her track at a later stage, if deemed necessary. In what follows, I would like to
introduce the OML tracks briefly:
Track 1: Healthcare
The healthcare sector imposes many
complexities, also from OML point of
view. The students learn how to design, support and improve healthcare
processes with engineering at various

levels: within and between healthcare
institutions as well as between patient
and care providers. The main research
topics of OML within healthcare sector
are capacity planning, business process management, transfer of training,
decision support, and human performance.
Track 2: Capital Goods
Capital goods are machines and tools
that are used in the production of
other goods rather than being sold to
consumers. Technical systems such as
MRI scanners, wafer scanners, baggage
systems and large-scale computers are
examples of capital goods. The students learn how to address problems
concerning capital goods from OML
perspective, such as availability and
capacity utilization. The main research
topics of OML within capital goods sector are production planning, inventory
planning, maintenance & reliability,
sustainability, forecasting and human
performance.
Track 3: Consumer Goods
Consumer goods are tangible commodities that are produced and subsequently purchased to satisfy the current wants and perceived needs of the
buyer. Examples of consumer goods are
automobiles, household appliances,
food, beverages, clothing and gasoline.
The main research topics of OML within consumer goods sector are inventory planning, store operations, warehousing, pricing, assortment planning,
forecasting and human performance.
Track 4: Service Operations
A service system is the collection of
equipment, layout and procedures
used to provide the service to meet customer demands. The students in this
track learn how to cover issues relating
to the people, processes, infrastructure
and relationships, necessary to ensure
the high-quality, cost-effective provision of service necessary to meet business needs. The main research topics
of OML within consumer goods sector
include business process management
and human performance.
Track 5: Transportation
The transportation sector consists of

companies involved in the transportation of goods or people. General
examples include railroads, trucking
companies and air carriers. The main
research topics of OML within transportation sector are transportation
optimization, port and terminal operations, sustainability, business process management and human performance.

Tarkan Tan

Operations Management &
Logistics MSc Program Director

Track 6: Special/Free Track
This track is meant for honors students who want to design their own
master’s program, which is done in
close collaboration with the personal
mentor. This own designed master’s
program should be approved by the
Director Graduate Program of Industrial Engineering.
The new program facilitates great degrees of freedom for student choices.
Compared to the current program in
which all students have to take six
compulsory courses, there are only
two compulsory (core) courses in the
new program: Research Methods and
Performance Enhancement. For the
rest, the course load consists of track
core courses (four courses per track),
specialization electives (at least three
courses from the list of specialization
electives tailored for each track) and
free electives. Even for some of the
track core courses the students are offered 1-out-of-2 choices. The free track
will be populated with specialization
electives to be approved by the personal mentor. Despite such freedom of
choice, the program is designed in such
a way that all students will be able to
complete all of their core courses and
specialization electives in the first year,
such that an international semester
does not jeopardize the two-year nominal duration.
By making student choices central in
the redesign, we hope and believe that
the new OML master’s program will be
even more attractive to the students
than the current one, which has been
consistently ranked as the number
one master’s program in its field in the
Netherlands for many years. We have
made our choice: our choice is you.
What will be your choice?
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Column
Kleur bekennen
mensen grofweg in vier groepen waar
met kleuren naar verwezen wordt: objectief (blauw), resultaatgericht (rood),
groepsgericht (groen) en enthousiast
(geel). Stel, je woont in een studentenhuis en één van je huisgenoten houdt
zich niet aan het schoonmaakrooster.
Net als bij het scheldende kind hebben ook hier financiële maatregelen
vaak nauwelijks effect. Hoe krijg je die
huisgenoot dan tóch gemotiveerd om
te poetsen? Voor blauwe personen kan
“we hebben het nou eenmaal zo afgesproken” voldoen. Bij rood kan het
helpen om te benadrukken dat poetsen tot een gewenst resultaat leidt:
een schoon huis. Herinner een groen
persoon aan het feit dat iedereen zijn
steentje bijdraagt. Probeer tot slot voor
geel de schoonmaaktaak zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.

“Elke keer als onze kinderen een
scheldwoord gebruikten, hielden we
20 eurocent van hun zakgeld in. Dat
ging best hard, maar inmiddels zijn we
ermee gestopt.”
“O, hebben ze het schelden afgeleerd?”
“Nee, maar het is eigenlijk niet goed
om financieel te straffen.”
“En nu? Lijfstraffen?”
“Jaaa, hmmmm, nee, dat doen we
niet.”
“Wat voor scheldwoorden gebruiken
ze eigenlijk?”
“Tsja, ik zal het maar niet herhalen
hier.”
“Ach, ik ben wel wat gewend hoor!”

SCOPE JUNI 2015

46

“Nou ja, de kleinste is vijf en die zegt
wel eens dat mama een kuthoer is.”
Okéééé. Rectificatie: ik DACHT dat ik
wel wat gewend was.
Wat moet je hier nu mee? Hoe kun je
een kind schelden afleren? Hoe zorg je
dat anderen naar je luisteren? Hoe krijg
je het voor elkaar dat mensen voor je
gaan werken?
Dat werkt voor iedereen weer op een
andere manier. Filosoof Carl Gustav
Jung ontwikkelde in de eerste helft
van de vorige eeuw een persoonlijkheidstheorie. Deze theorie verdeelt

Helaas is het wat lastiger om dit principe toe te passen op een scheldend
vijfjarig kind. Ach ja, het blijft natuurlijk een theorie. Ik hoop van harte dat
het scenario ‘(studenten)huishouden’
je bekender voorkomt dan het scenario
‘scheldend kind’. Indien dat inderdaad
het geval is, zou ik zeggen: probeer het
eens!

Noor Rijk

Masterstudent OML

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

www.asml.com/careers

/ASML

@ASMLcompany
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Doe jij volgend jaar ook een commissie?
Bachelor Studyclub
Master Studyclub
Onderwijsraad
C.I.A.
Gala

Ledenweekend
Grafische Commissie
ICT commissie
Race of the Classics
Jaarboek

SCOPE
Uitwisselingen
ESTIEM
Eigen initiatief..?
En nog veel meer!

Houd de website in de gaten voor de
mogelijkheden: industria.tue.nl

