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Voor bedrijven is dat natuurlijk niet anders. Zo heb je het niet voor het kiezen of mensen
over je bedrijf praten op social media en zul je wellicht de hulp van CX Company willen
inschakelen om hiermee om te gaan. Aan de andere kant kun je met Avular en HEIGHT
TECH misschien wel een groot concurrentievoordeel behalen door hun drones in te
zetten. In deze SCOPE lees je hoe zulke veranderende en nieuwe technologieën invloed
hebben op bedrijfsprocessen. Hetzelfde thema zal worden behandeld op het Industria
Congres op 17 november.
Technologie mag dan misschien niet de drijver zijn in het geval van SCOPE, toch
verandert er het een en ander bij dit blad. Afgelopen jaar hebben we de processen
omgegooid en zijn we op een efficiënte manier in kleinere teams gaan samenwerken
om invulling te geven aan elke editie. Ook met het uitkomen van deze SCOPE vindt er
weer een verandering plaats; Hilde Weerts zal mijn plaats innemen als hoofdredacteur.
U heeft haar werk als (hoofd)vormgever al drie jaar mogen bewonderen en vanaf nu
zal zij aan het roer staan van dit blad. Ik wens haar dan ook heel veel succes en plezier
toe het komende jaar.
Natuurlijk wens ik ook u voor de laatste keer als hoofdredacteur van de SCOPE een
prettige leeservaring.

Joep van den Bogaert
Hoofdredacteur SCOPE

SEPTEMBER 2015 SCOPE

03

Inhoud

Carrière
24 Capgemini

Thema Changing Technologies
06 Klaar om te veranderen?
Of klaar om te stoppen?
Paul Grefen vertelt hoe veranderende technologie het
bedrijfsleven beinvloed

08 Drones: De belofte van
de toekomst

Interview met Avular en HEIGHT TECH, bouwers van
drones

12 Harold Bol bij ASML:
Changing Technologies

Max Timmermans vertelt over zijn werk bij
consultancybedrijf Capgemini

27 Océ

Van Industrial Engineering alumnus tot Vice President
Services Innovation bij Océ, Ramon Caanen vertelt zijn
verhaal

Internationaal
30 25 jaar Interactie

Interactie is jarig! Het verhaal van toen tot nu

32 IRP 2015 reisverslag
Het grote verslag van de IRP reis 2015

Harold Bol koppelt het thema aan ASML

14 Durf te experimenteren
met social media

Ludo Raedts vertelt over zijn werk als adviseur social
media bij bedrijven

En verder
03 Voorwoord
‘Verandering’
22 Elevator Pitch
Eventix, een innovatief kaartverkoopsysteem

Faculteit
17 GameBus

36 Alumni aan het woord
Frank de Jong en Maud Bollen zijn de volgende in de
kettingbrief

De app die ons fysiek, mentaal en sociaal gezond
houdt

38 Even voorstellen?
Het kersverse 52e bestuur van Industria stelt zich voor

20 PDEng

40 Het nieuwe Innovation Management master
programma ziet het licht
Column door professor Frans Eijnatten,
programmaleider IM, over het nieuwe IM programma

Opleiding tot Super Engineer

42 Columns Industria
Columns van voorzitter Sebastiaan Hooijschuur en
commissaris onderwijs Tamara Schouten

SCOPE SEPTEMBER 2015

04

12

08

38

32

27

14

30

24

SEPTEMBER 2015 SCOPE

05

Thema Changing Technologies
De moderne industriële wereld wordt gekenmerkt door twee belangrijke
ontwikkelingen: toenemende complexiteit en toenemende veranderlijkheid
- zowel van de producten en diensten die geproduceerd worden als
van de netwerken van organisaties die deze productie uitvoeren en de
resultaten bij de klant brengen. Technologie speelt een dubbelrol in deze
ontwikkelingen. Enerzijds zorgen technologische ontwikkelingen voor
toename van de complexiteit (denk bijvoorbeeld aan alle elektronische
systemen in moderne auto’s of aan de veelheid van digitale kanalen voor
entertainment). Anderzijds ondersteunt geavanceerde technologie het
omgaan met complexiteit en veranderlijkheid (denk bijvoorbeeld aan de
mogelijkheden om demand chains snel van informatie te voorzien en de
mogelijkheden voor automatische track & trace van producten).
TEKST Paul Grefen FOTOGRAFIE Kinga Droog

Klaar om te veranderen? Of klaar
om te stoppen?
De invloed van veranderende
technologie op de industrie
In dit verband spelen ontwikkelingen
in verschillende technologiedomeinen
een grote rol, zoals frabricage-technologie en transport-technologie. Maar de
grootste rol is tegenwoordig weggelegd
voor de informatietechnologie (IT) –
en wel om twee redenen. Op de eerste
plaats is er geen andere technologie die
zo snel ontwikkelt als de IT. Neem een
voorbeeld uit een ander high-tech domein: de vliegtuigindustrie. De nieuwe
Boeing 747-8 is in vele opzichten beter
dan de oorspronkelijke Boeing 747-100
(uit 1969), maar de meeste karakteristieken (snelheid, aantal passagiers,
brand¬stof¬verbruik) zijn nog steeds in
dezelfde orde van grootte. Een moderne
computer is in alle opzichten (vele) ordes van grootte beter dan een exemplaar
uit 1969. Op de tweede plaats is er tegenwoordig geen andere technologie die
zo sterk verweven is met de vele facetten van de samenleving en de industrie:
zonder werkende IT valt de moderne wereld letterlijk stil – zowel de zakelijke als
de privé-wereld. Hoe IT verandert en zal
gaan veranderen zal mede bepalen hoe
onze wereld er uit gaat zien. De voor de
economie belangrijkste ontwikkelingen
SCOPE SEPTEMBER 2015
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in de IT noem ik de ‘Big Five’ [4]: cloud
computing, big data, het internet of
things, mobile computing en social
media. Cloud computing zorgt voor
‘worry-free IT on demand’: de flexibele
beschikbaarheid van geavanceerde digitale functionaliteit zonder investeringen
in infrastructuur door de gebruiker. Big
data-technologie maakt het herkennen
en voorspellen van economische patronen mogelijk. Technologie rond het
internet of things gaat zorgen voor een
naadloze integratie van de fysieke en de
digitale werelden. Mobile computing
en social media behoeven geen uitleg –
behalve daar waar het de snelheid van
ontwikkeling betreft: de wereldwijde per
capita penetratie van smartphones is bijvoorbeeld gestegen van een kleine 10%
in 2011 naar bijna 30% in 2015 en zal
sterk blijven stijgen [5].
Al deze technologische ontwikkelingen
beïnvloeden de koers van veel (zo niet
alle) industriële domeinen. Vaak gebeurt dit door deze domeinen een richting op te sturen van meer directe, realtime samenwerking en klantoriëntatie
(bijvoorbeeld gebruikmakend van cloud

computing, mobile computing en social
media). Dit leidt tot sterke netwerkeffecten die de huidige economische ontwikkelingen essentieel anders maken dan
die van slechts enkele jaren geleden:
kleine innovaties kunnen zich explosief
verspreiden door de globale markt. Dit
betekent dat statistische modellen uit de
vorige eeuw deze eeuw vaak niet meer
werken [3]. Een ontwikkeling kan een
domein soms geheel verstoren (de zogenaamde ‘disruptions’ of zelfs ‘big bang
disruptions’ [6]) – neem bijvoorbeeld
de invloed van mobile computing op de
markten van navigatiesystemen en muziekdistributie. Een technologische ontwikkeling kan soms geheel onverwachte
wendingen faciliteren (de zogenaamde
‘black swans’ [1]) – neem bijvoorbeeld de
wending die een bedrijf als Uber geïntroduceerd heeft in de mobiliteitsmarkt
(gebruikmakend van ontwikkelingen in
cloud computing en mobile computing).
De Big Five zijn ieder op zich belangrijke ontwikkelingen, maar ze hangen
ook samen en versterken elkaar. Mobile
computing wordt pas echt interessant
als je via je mobile device toegang hebt

tot geavanceerde diensten, die veelal via
cloud computing geleverd worden. Toepassing van big data-technologie biedt
nieuwe kansen in bijvoorbeeld de logistiek wanneer gedetailleerde, real-time
gegevens beschikbaar zijn – bijvoorbeeld via het internet of things. De samenhang tussen de Big Five wordt geïllustreerd door bijgaande figuur [4].

Paul Grefen
Paul Grefen is geboren in 1963 in ZuidLimburg. Na zijn studie Informatica
aan de Universiteit van Twente, is hij
gepromoveerd met een project bij Philips. Sinds 2003 is hij hoogleraar aan
de TU/e en in 2006 werd hij tevens
vakgroepvoorzitter van Information
Systems. Een jaar geleden is Paul begonnen als directeur van het Graduate Program Industrial Engineering.
Hij doet onderzoek naar de structuur
van informatiesystemen in bedrijven,
waarbij je zowel de bedrijfskundige
systemen moet begrijpen – want daar
doe je het voor – als de informatiesystemen zelf – want daar doe je het mee.

Andere technologische ontwikkelingen
zoals 3D printing hangen sterk samen
met ontwikkelingen in IT: digitale technologie is nodig voor het aansturen van
een 3D printer, maar ook voor het creeren, verkopen en transporteren van
ontwerpen die geprint worden. Met 3D
printing kan aan geheel nieuwe supply
chains gewerkt worden – vaak aangeduid als ‘on-demand manufacturing’
– die ook voor disruptions and black
swans kunnen zorgen.
Hoe een onderneming met nieuwe
technologische ontwikkelingen omgaat,
bepaalt vaak het succes van een onderneming – of de mislukking. Denk bijvoorbeeld aan Kodak, ooit een gigant in
fotografie-land, maar te langzaam in de
adoptie van digitale fotografie. Of denk
aan een bedrijf als Palm: ooit een leider
in handheld computing devices, maar te
langzaam in de onderkenning van het
belang van smartphones. In een wereld
die steeds complexer en veranderlijker wordt, is het expliciet omgaan met
technologische ontwikkeling dan ook
een sine qua non. Bedrijven die het tegenwoordig goed doen, zijn vaak actief

bezig met technologie-verkenning. Zo is
Google bezig met autonomous cars en
Amazon met drones.
Het gevaarlijkste wat een onderneming
in deze context kan doen, is intuïtief
blijven denken dat dingen zijn zoals ze
zijn en niet zullen veranderen. Zoals
uitgebreid beschreven in het beroemde
boek van Kahneman [2] zijn we niet
altijd de toonbeelden van rationaliteit
die we denken te zijn – en gaan we dus
vaak uit van de verkeerde uitgangspunten. Ik herinner me nog goed dat rond
1995 een collega van TNO me vertelde
dat hij de Nederlandse muziekindustrie
‘met geweld’ moest overtuigen van het
feit dat digitale muziek geleverd via het
internet de toekomst zou hebben – de
geschiedenis van digitale muziek kan
inmiddels bekend verondersteld worden
(inclusief de bijbehorende slachtoffers).
Dus, wanneer we nadenken over hoe
technologie de industrie – zij het productie, dienstverlening of gezondheidszorg – kan veranderen, is het zaak daar
open en pro-actief over na te denken en
discussies over mogelijke toekomsten
niet uit de weg te gaan, zelfs als ze nu
nog niet zo dichtbij of waarschijnlijk lijken. De vraag is niet óf technologische
ontwikkelingen een invloed zullen hebben, maar de vraag is hoe, wanneer en
met welke spelers. De vraag is ook zonder welke spelers – als je te zeer gefocust
bent op het middels lean en six sigma
fijnslijpen van de de huidige werkelijkheid, merk je een nieuwe werkelijkheid
mogelijk pas op wanneer die pijnlijk
over je heen dendert.

Referenties
[1] N. Taleb; The Black Swan – The Impact of the Highly
Improbable; Penguin Books, 2007.
[2] D. Kahneman; Thinking, Fast and Slow; Penguin
Booaks, 2011.
[3] T. Lewis; Book of Extremes – Why the 21st Century
Isn’t Like the 20th Century; Springer, 2014.
[4] P. Grefen; Beyond e-Business – Towards Networked
Structures; Routledge, 2015.
[5] Statistica; Smartphone user penetration as
percentage of total global population from 2011 to 2018;
http://www.statista.com/statistics/203734/globalsmartphone-penetration-per-capita-since-2005/.
[6] L. Downes, P. Nunes; Big Bang Disruption; Harvard
Business Review, March 2013 (online beschikbaar op
https://hbr.org/2013/03/big-bang-disruption/).
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Thema Changing Technologies
Vroeger was het de Lego, nu vullen drones de schappen van de
speelgoedwinkels. Om een beter beeld te geven van de zeer diverse markt
die door de alom populaire onbemande vliegtuigjes wordt gecreëerd,
spraken Ramon Haken van Avular en Ernst Thijsen van HEIGHT TECH
over de recente drone-ontwikkelingen binnen hun bedrijven.
TEKST Jan Kleinlugtenbeld

01

Drones
De belofte van de toekomst
Populair
De afgelopen jaren zijn drones enorm
snel in populariteit gestegen. Steeds
meer grote bedrijven zien de potentiële mogelijkheden van drones. Dronemakers HEIGHT TECH en Avular zien
hun kans schoon om hun technologie
te implementeren in nieuwe toepassingen. Gezien het feit dat hardware steeds
goedkoper wordt en het bouwen van
drones minder ingewikkeld wordt door
middel van 3d-printen, stijgt de vraag
naar professionele drones gestaag. Niet
alleen wat betreft de vraag en de populariteit zijn drones in trek, maar ook
omdat ze op ontzettend veel manieren
te gebruiken zijn.
De drone-markt
Volgens Ramon Haken, een van de oprichters van Avular, zijn er honderden
toepassingen van drones te bedenken.
Hierdoor ontstaan er veel verschillende
sectoren waar men als drone-maker
SCOPE SEPTEMBER 2015
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a ctief kan zijn. Avular richt zich vooral
op de industriële markt. Waar nu mensen worden ingezet om bepaalde metingen of analyses te doen, kunnen drones
veel sneller en kordater hetzelfde werk
uitvoeren. HEIGHT TECH neemt echter een heel andere positie in. Zij zijn
actief van de agrarische sector tot aan
de olie-industrie. Door deze positie,
bevindt HEIGHT TECH zich tussen allerlei verschillende bedrijven, waardoor
men zeer goed op de hoogte blijft van
de meest recente ontwikkelingen. Niet
alleen qua markt verschillen de twee
bedrijven. Bij startup Avular is men
druk bezig het ontwerp van het prototype af te ronden en alle elementen te
documenteren, zodat men in de nabije
toekomst naar de keuring kan. De octocopter van HEIGHT TECH heeft de
officiële testen van het NLR (Nationale
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium)
al doorstaan en wordt momenteel, in
combinatie met een grondige training,

verkocht aan klanten in binnen- en buitenland. Men is zelfs in een gevorderd
stadium wat betreft de lancering van
een nieuwe productlijn. Drones zijn
niet alleen in veel markten toepasbaar,
maar ook op verschillende manieren te
bouwen. Avular gebruikt state-of-the-art
3D printen om hun prototype te maken,
terwijl HEIGHT TECH kiest voor de degelijkheid van koolstofvezel. Deze totaal
verschillende ontwerpen typeren de huidige staat van de drone-markt. Bedrijven
proberen verschillende ontwerpen uit,
zijn bezig met het ontwikkelen van verschillende toepassingen en weten niet
zeker waar men in de toekomst uit zal
komen.
Oogsten
De drone-markt moet zich duidelijk nog
settelen. Men heeft sinds enkele jaren de
kennis en techniek in handen om drones te produceren. Nu is de tijd aangebroken dat men de mogelijkheden gaat

“Drones zijn zelfs zo veelzijdig dat ze in de toekomst
via het ‘internet of things’ meer en meer samen
gaan werken met andere systemen waardoor locaties,
luchtvaartkaarten en vluchtplannen heel gemakkelijk
toegankelijk gemaakt kunnen worden en kunnen leiden
tot autonome acties of vluchten.”
zien hoe drones toe te passen zijn in de
maatschappij. Het blijkt dat deze zo divers zijn dat er op termijn zelfs mensenlevens mee gered kunnen worden. Het
is niet voor niets dat drones een ‘changing technology’ genoemd worden. Zoals de computer en de mobiele telefoon
dat ook ooit waren, is nu de drone hét
nieuwe veelbelovende stukje techniek.
Vele mogelijkheden
De toekomstige toepassingen zijn
enorm. Veiligere en stabielere drones
zullen zorgen voor betere fotografie,
maar bieden ook kansen voor bijvoorbeeld de filmindustrie. Plaatsen die
eerder voor mensen of zelfs helikopters onbegaanbaar waren, kunnen nu
bereikt worden met een drone. Verder
zal ook de agrariër van deze technologie
profiteren. Een stuk landbouwgrond, of
een akker vol gewassen kan binnen een
kort tijdsbestek zeer precies worden geïnspecteerd. HEIGHT TECH speelt hier
zeer handig op in, door drones aan te
bieden waar verschillende camera’s en
meetapparatuur op aangesloten kunnen
worden. Avular kiest echter voor een
meer klant specifieke aanpak door in de
toekomst klanten ook te ondersteunen
met het analyseren van data. Men kan
bijvoorbeeld met een drone-vlucht een

stuk grond doormeten. Door bepaalde
modellen samen te stellen, kan men
met de verkregen data precies vaststellen hoe de grond is samengesteld. Veel
toepassingen bevinden zich nog in de
kinderschoenen en worden waarschijnlijk pas over enkele jaren in gebruik genomen. Wat echter op korte termijn zeker geïmplementeerd zal worden is het
transport met drones. Logistiekbedrijf
DHL onderzoekt al langere tijd de mogelijkheden voor het in gebruik nemen
van drones. Volgens Thijsen zal het gebruik van drones voor transport vooral
gericht worden op de kleine pakketten.
“Ongeveer 80% van de pakketbezorging
is lichter dan 1 kg. Als hiervoor drones
ingezet worden, kunnen bedrijven heel
veel kosten besparen, sneller leveren
en de klant betere service aanbieden.”
Door de enorme volumegroei en de potentie van drones op logistiek gebied, is
het aannemelijk dat er de komende tijd
vooral hierin geïnvesteerd gaat worden.
Tegenwerkende krachten
Niet alles met betrekking tot drones
staat in het teken van vooruitgang. Avular en HEIGHT TECH ondervinden beiden dat de techniek enorm voor loopt op
de huidige wet- en regelgeving. “De uitvoerbaarheid van de huidige wetgeving

in Nederland is ronduit slecht. Vanaf
1 juli zou daar verandering in moeten
komen, maar voor die tijd moet er nog
enorm veel gebeuren wil men voor lopen op een land als Duitsland,” benadrukt Thijsen. In de periode van testen
en ontwerpen, die HEIGHT TECH
inmiddels gepasseerd is, merkt Haken hoe ver de overheid daadwerkelijk
achter ligt. “Om vluchten uit te mogen
voeren moeten onze mensen hetzelfde
theorietraject volgen als een ‘normale’
piloot, terwijl het hier gaat om het op
afstand besturen van een drone.” “Er is
wel een praktijkopleiding beschikbaar
voor het besturen van drones, maar deze
kan niet specifiek afgestemd worden op
een nieuw, ongekeurd, toestel.” aldus
Haken. Om de veiligheid te garanderen,
heeft HEIGHT TECH ervoor gekozen
om geen drones te verkopen zonder een
passend trainingsprogramma. Dronemakers zien de potentiële mogelijkheden en nemen daarom het heft in eigen
handen en wachten niet totdat de overheid wakker wordt.
Maatschappelijke discussie
Nieuwe techniek brengt echter altijd discussie met zich mee. Over de huidige
ontwikkelingen op de drone-markt zijn
beide heren het aardig met elkaar eens.
“Drones zijn al populair als speelgoed,
maar als het gaat om het professionele
gebruik ervan zijn mensen nog huiverig.” zo verklaard Haken. Thijsen kan
zich daar wel in vinden: “Het professionele gebruik is inderdaad een maatschappelijk probleem, het zal nog even
duren voordat bedrijven, maar ook de
overheid, deze angst bij mensen weg

01 De drone van HEIGHT TECH
02 De drone van Avular
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kunnen nemen.” Bedrijven klampen,
zoals gewoonlijk bij de invoering van
nieuwe technologie, zich vast aan de
oude manieren van werken en durven
de gok niet te wagen om drones in hun
processen in te zetten. De angst bij de
‘gewone mens’ gaat vooral over de veiligheid en betrouwbaarheid van de techniek, waar in sommige gevallen wat van
te zeggen is. Techniek kan immers altijd
falen en vooral bij vliegende objecten
kan dat ernstige gevolgen hebben. Het
is aan de drone-makers om dit tot een
minimum te beperken. Om hier een
goede bijdrage aan te leveren, staat veiligheid en transparantie bij beide bedrijven hoog in het vaandel. Avular werkt
momenteel aan de stabiliteit van de
drone tijdens een vlucht, om totale controle te garanderen en ervoor te zorgen
dat de drone niet zomaar uit de lucht
kan vallen als er bijvoorbeeld een motor stuk gaat. HEIGHT TECH richt zich
op de ontwikkeling van hun octocopter.
Deze drone heeft 8 rotoren waardoor
stabiliteit gegarandeerd is. De drone
kan inmiddels goed functioneren met
falende rotoren en bevat een thuisbreng
modus, waarmee de drone te allen tijde
zelf naar de plaats van opstijgen kan
komen. De uitdaging is echter om de
drone ook voor bizarre omstandigheden
veilig genoeg te maken. Zodoende kijkt
men naar explosiegevaar van de drone
en houdt men rekening met het gebruik
van (biologisch) afbreekbare materialen,
zodat een eventuele crash niet zorgt
voor schade aan het milieu.

HEIGHT TECH
HEIGHT TECH is een Duitse drone-fabrikant,
opgericht in 2005 en voortgekomen uit Innovative Sights. Het idee om drones te produceren is voortgekomen uit de luchtfotografie, aangezien men daar een efficiëntere
oplossing nodig had om het filmen en fotograferen te versimpelen. Het bedrijf heeft
inmiddels zo’n 40 werknemers in dienst,
die continu bezig zijn met innovatie op het
gebied van drones. HEIGHT TECH produceert haar drones in een fabriek in Bielefeld,
Duitsland, en de Research en Development
afdeling bevindt zich in Düsseldorf. Inmiddels heeft het bedrijf ook in Nederland een
verkoop- en servicepunt onder de naam
HEIGHT TECH Benelux. Deze locatie bevindt
zich in Buren (Gld.) en wordt aangestuurd
door director Ernst Thijsen.

Dé oplossing
Beide bedrijven zoeken de grenzen op
wat betreft het ontwikkelen van hun
drones. Avular werkt intensief samen
met collega’s en professoren op de TU/e.
“Het team van professor Maarten Steinbuch is misschien wel een van de beste
op het gebied van regeltechnieken en
regelsystemen, het zou jammer zijn om
deze kennis niet te gebruiken”, zegt Haken. Inmiddels biedt men zelfs studenten de mogelijkheid aan om bij Avular
af te studeren. In de toekomst zal Avular
nog meer gebruik gaan maken van outsourcing, zodat men een zo goed mogelijk product kan presenteren. HEIGHT
TECH houdt het bij het in-house produceren van al hun materialen, om zo
de Duitse degelijkheid te kunnen garanderen. Een heel team van experts is
op locatie continu bezig met verbeteren
en innoveren. In de toekomst zal echter een verschuiving ontstaan waardoor
men zich steeds meer met de toepassing
van de drone bezig zal gaan houden, in
plaats van met de ontwikkeling van de
drone zelf. “Het bouwen van een drone
is nu een doel, op termijn worden drones een middel om een bepaald doel te
realiseren”, verklaart Haken. “Drones
bieden oplossingen voor problemen
die men eerder zeer inefficiënt oploste.
Neem het inspecteren van de binnenkant van brugzuilen. Er zijn speciale
constructies en klimmers nodig om
dat te doen. Nu gebruikt men een van
onze drones en klaart men de klus binnen een half uur“, aldus Thijsen. Door

“De generatie verschillen tussen
de drones van de laatste jaren
zijn wat betreft stabiliteit en
veiligheid zeer goed zichtbaar,
ontwikkelingen daarin gaan heel
hard.”
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mensen ervan bewust te maken dat
drones op een veilige manier heel goed
van pas komen, zorgt men er voor dat
er steeds meer geïnteresseerden naar de
mogelijkheden vragen.
De toekomst
Er zit veel potentie in de drone-markt.
Drone-makers en belanghebbenden
moeten echter nog veel doen om de
maatschappij drones te laten accepteren. Hiervoor moeten ook Avular en
HEIGHT TECH hun producten promoten. Met ingang van hun nieuwe
productlijn is HEIGHT TECH van plan
meer van zich te laten zien op de sociale media en via advertenties in Google.
Volgens Thijsen is ook mond-tot-mond
reclame zeer belangrijk, maar aan verdere sales marketing is bij HEIGHT
TECH nog geen behoefte. “Bedrijven
die de kennis over drones zelf niet in
huis hebben, gaan toch wel op zoek en
komen dan snel bij ons uit, “ zo verklaard Thijsen. Avular is hard op zoek
naar bedrijven die behoefte hebben aan
hun service. De lancering van het uiteindelijke product, samen met de bouw van
een nieuwe site, zou het bedrijf in de
picture moeten zetten. Waar HEIGHT
TECH streeft naar een professionele
drone, goede service en een brede toepasbaarheid, droomt Avular ervan om
de beste leverancier te worden in de professionele markt.

Avular
Avular is opgericht door drie voormalige
studenten: Albert Maas, Gerbert van de
Ven en Ramon Haken. Ze hebben elkaar
toevallig leren kennen via het InMotion
raceteam op de AutomotiveCampus in
Helmond. Nadat ze samen besloten hadden een eigen bedrijf te starten zijn ze
via Startupbootcamp als Avular begonnen. Anderhalf jaar geleden ontwikkelden ze hun eerste prototype. Sindsdien
is het bedrijf gegroeid van drie tot negen

vaste krachten en inmiddels beschikt
men ook over stagiaires voor speciale
projecten. Het team bestaat uit mensen
van verschillende disciplines, die zowel
over de kennis als over de praktische
vaardigheden beschikken om de drone
verder te ontwikkelen. Sinds kort beschikt Avular over de middelen om het
prototype af te maken en is men gevestigd in het voormalig Philips Lighting Application Center in hartje Eindhoven.
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Thema Changing Technologies
Vooruitgaan, innoveren, niet stil blijven staan en niet tevreden zijn met
wat je hebt, maar kijken naar wat je kunt krijgen. Allemaal veelgehoorde
kreten in onze dynamische wereld. Met alle technologische innovaties van
de afgelopen jaren, is meegaan dus zeker belangrijk. Harold Bol, directeur
Supply Chain Management & Configuration Management, vertelt over zijn
visie op dit onderwerp binnen ASML.
TEKST Ward Beekmans

Harold Bol bij ASML
Changing technologies
Nu de SCOPE al een aantal jaren te lezen is in een digitale versie, is er een
goede kans dat je dit artikel leest vanaf je
laptop, tablet, of misschien wel je smartphone. Dat jij dit artikel overal waar je
bent vanaf je smartphone kunt lezen,
komt niet alleen door de mogelijkheid
die SCOPE je hier voor biedt, maar ook
door de technologie die het hele plaatje
van zo’n smartphone mogelijk maakt.
Een stille gigant in deze anekdote is
ASML. Je bedenkt namelijk niet zo snel
dat zonder de geavanceerde technologie
van ASML je waarschijnlijk helemaal
niet zo’n mooi mobiel apparaat zou hebben. Althans, niet in de vorm zoals we
deze nu kennen.
De enorm geavanceerde machines die
ASML maakt, zijn dus enorm belangrijk voor de manier waarop mensen
SCOPE SEPTEMBER 2015
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tegenwoordig hun dag beleven. Harold
vertelt over de uitdagingen die de Supply Chain elke dag met zich meebrengt
en wat het werken bij dit bedrijf zo leuk
en uitdagend maakt. Het managen van
de Supply Chain ligt namelijk niet in
het slim verplaatsen van dozen van A
naar B, maar in heel veel meer én in een
complexere vorm. Zo is het verplaatsen
van een chipmachine van het Brabantse Veldhoven naar waar dan ook in de
wereld een uitdaging op zich. Voor het
transport van de nieuwste systemen inclusief onderdelen zijn namelijk al snel
drie Boeings 747 nodig! Niet alleen de
grootte van een dergelijk systeem zorgt
ervoor dat je drie vliegtuigen nodig hebt;
door het feit dat het zo’n gevoelig product betreft, ben je wel genoodzaakt het
lithografische systeem in speciale containers door de lucht te versturen. Harold

vertelt ook over de laatste kilometers van
het transport van een machine. “In Taiwan heb ik zelf gezien dat zo’n machine
uit het vliegtuig werd gehaald, gedoopt
werd en onder politiebegeleiding naar
de klant in de fabriek werd vervoerd.”
Doordat de technologie steeds ingewikkelder wordt en zich steeds meer op de
rand bevindt van wat er natuurkundig
mogelijk is, is het niet vreemd dat bijvoorbeeld transport steeds secuurder geregeld dient te worden. Denk hierbij aan
de customer service die over de hele wereld verspreid is om klanten constant te
begeleiden bij problemen die zich eventueel voor kunnen doen in het systeem,
of in het algemeen om het product zo
effectief mogelijk te laten werken. Als je
weet dat het voor klanten zo’n 72.000
euro per uur kost als een systeem niet

Harold Bol
Harold Bol heeft Technische Bedrijfskunde
gestudeerd aan de TU/e en is afgestudeerd
in logistieke beheersingssystemen. Buiten
twee periodes bij ASML is Bol werkzaam
geweest bij Vanderlande Industries te Veghel. Daar heeft hij in de Customer Service
gewerkt, maar altijd is er een affiniteit met
Supply Chain geweest. Vanuit dat idee is hij
nu Director Supply Chain & Configuration
Management bij ASML.

ASML
Het Veldhovense ASML is een technologisch
hoogstaand bedrijf dat voor grote fabrikanten zoals Samsung, TSMC en Intel de
lithografische systemen maakt waarmee
zij vervolgens hun chips produceren. ASML
is marktleider met ongeveer 90 procent van
de chipmachinemarkt in handen. Het grootste deel van de chipmachines wordt geproduceerd in Veldhoven, waarbij meer dan de
helft van haar medewerkers ook werkzaam
is op de ASML-campus.

“Voor klanten kost
het zo’n 72.000
euro per uur als een
systeem niet werkt”
werkt, dan spreekt het belang van de
hoge snelheid van handelen die ASML
moet hebben om een klant te helpen
voor zich. Het verbeteren van aspecten
aan de keten is dus altijd van toepassing
binnen het bedrijf. Dat is ook het leuke
aan een product met zo’n grote waarde.
Daar valt altijd iets aan te rekenen. Door
te zorgen voor geen of weinig storingen,
door de vraag van je klanten effectief te
volgen en door je keten in het algemeen
productiever te managen, valt er simpelweg veel geld te verdienen. “Samen met
universiteiten ontwikkelen we bijvoorbeeld planningsalgoritmes. Zo werken
we onder andere ook samen met de faculteit IE&IS van de TU/e”, vertelt Harold, die zelf ook student is geweest aan
deze faculteit. Die constante verbetering
is wat de Supply Chain medewerkers
drijft, en in een bedrijf dat zo groot is en
met zulke grote waarde van producten
en van voorraad werkt, valt er genoeg te
rekenen. “Met een Supply Chain groep
van 400 mensen proberen we Champions League voetbal te spelen”, aldus
Harold.

te blijven spelen in onze markt. Met
de relatief nieuwe EUV (extreme UV)
systemen is het voor ons mogelijk om
patronen te creëren op de lichtgevoelige platen (wafers) van tien nanometer
en kleiner. Ook gaat dit efficiënter dan
voorheen.” Harold vertelt over hoe het
bedrijf de komende jaren vooruit kan
met deze technologie. Hij is er zeker
van dat ze met alle slimme mensen in
de wereld constant nieuwe kennis kunnen vergaren en toepassen om groots te
blijven als bedrijf en om de exponentiële
technologische voortgang, zoals gesteld
in Moore’s law, bij te blijven houden.
Gezien het feit dat een immense technologie als de smartphone eigenlijk ook
pas een jaar of tien in zijn huidige vorm
bestaat, is Harold optimistisch. “Vroeger
was het vooral de computer die de vraag
naar chips dreef; nu zijn het de mobiele
apparaten met zoveel verschillende varianten daarin.” Wat in de toekomst een
groots iets kan worden, valt nog niet te
zeggen. Maar, dat er chips in gebruikt
zullen gaan worden, is wel zeker. En
juist dat biedt kansen tot een nog grotere markt voor de hightechgigant.

“Voor de nabije toekomst hebben
we als bedrijf een sterke basis voor
doorontwikkeling om zo de leading role

“Voor het transport van de
nieuwste systemen inclusief
onderdelen zijn al snel drie
Boeings 747 nodig!”
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Thema Changing Technologies
Social media is een dynamische technologie die continu verandert.
Wat vandaag hot is, is morgen oud nieuws. Hoe kunnen bedrijven toch
meekomen in deze ontwikkeling en hun voordeel uit social media halen?
Ludo Raedts, strategy & development manager bij CX company, houdt de
ontwikkelingen scherp in de gaten en helpt bedrijven bij een succesvolle
social media strategie.
TEKST Suzanne Voorn

Durf te experimenteren met
Social Media
Hoe bedrijven hun voordeel uit het
sociale platform kunnen
Zes jaar geleden, toen Ludo Raedts interim werkte op de klantenservice afdeling bij Essent, werd er veel over gepraat,
social media. Hoe kunnen bedrijven het
positief gaan gebruiken. Men probeerde
social media te gebruiken voor het verbeteren van de klantenservice en het op
die manier onderdeel te maken van de
bedrijfsvoering. In die tijd richtte Ludo
Raedts Webcare Company op, een bedrijf dat andere bedrijven ondersteunt
bij het gebruik van social media. Raedts:
“Online praat je klant over je bedrijf en
het is daarnaast dé manier om makkelijk
in contact te komen met de klant. Online reacties moeten dus in je klantenserviceorganisatie worden verankerd”.

“Facebook en Twitter
hebben een enorme
drive gegeven aan het
openlijk delen van
deze kennis”
Switch in verhoudingen
Waar tot zeker tien jaar geleden bedrijven in het bezit waren van de kennismonopolie, is dit tegenwoordig niet meer
zo. De verhouding tussen consument
en bedrijven is drastisch veranderd.
De opkomst van online fora was hierin baanbrekend. Er kwam een format
waarbij consumenten zelf kennis met
SCOPE SEPTEMBER 2015
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elkaar konden delen. De consumenten
wisten hierdoor ineens meer dan de
callcenters. Raedts: “Facebook en Twitter hebben een enorme drive gegeven
aan het openlijk delen van deze kennis.
De consument is zelf de expert en kan
zijn eigen mening en ervaring delen. De
volgende stap voor bedrijven was het opbouwen en onderhouden van een goede
reputatie. Vroeger waren bedrijven
enorm bang voor de wereldwijd gedeelde negatieve ervaringen. De hele wereld
ziet die negatieve reacties en vervolgens
koopt niemand meer bij je, omdat je het
verpest hebt. Uit onderzoek is gebleken
dat dit tegenwoordig valt te nuanceren.
Doordat je op social media zoveel informatie krijgt, hechten we eigenlijk alleen
heel veel waarde aan wat onze vrienden,
familie en experts zeggen. Als ik iemand
niet ken en ik lees een Tweet van deze
persoon dat Ziggo een stom bedrijf is,
gaat dat het ene oor in en het andere uit.
Bedrijven moeten zich minder door de
negatieve reacties laten leiden”.
Zijn waar de klanten zijn
De belangrijkste beweegredenen voor
bedrijven om actief op social media te
zijn, heeft voornamelijk te maken met
het contact met de klant. Raedts: “Je
moet zijn waar je klanten zijn. Tenminste, als jouw bedrijf ernaar streeft om
dicht bij de klanten te staan en deze
in hun hart wil raken. De mening van
vrienden, familie en experts is hierin

weer van belang. Het heeft veel meer
waarde als bijvoorbeeld vrienden op hun
tijdlijn zien dat ik een goede ervaring
had bij KLM, dan wanneer ze langs een
bushokje rijden en een poster van KLM
zien hangen. Als bedrijf wil je betrouwbaar en persoonlijk overkomen, om zo
een sterke merknaam op te bouwen en
klanten te binden”.

Ook al kiest een bedrijf er voor om online niet actief te zijn, de klant is dit toch
wel. Raedts: “Je kan er mee weg komen
om nergens op te reageren, zoals Apple
bijvoorbeeld doet. Ze hebben wel fora
maar reageren zelf niet op Facebook of
Twitter en kunnen dat ook maken. Het
is bijna een soort van arrogantie. Bij laag
staande bedrijven kan het zijn dat het
niet in hun formule past om te reageren op opmerkingen. Maar over het algemeen moeten bedrijven social media
zeer serieus nemen. Anders is het toch
een beetje vingers in je oren stoppen en
wel geld aan reclame uitingen geven,
maar weigeren om de dialoog met de
klant aan te gaan”.

“Als je geen fouten
maakt doe je het
eigenlijk ook niet
goed”
Klantenbinding
Maar wat zorgt er nu voor dat klanten
gebonden worden via online kanalen?
“Consumenten willen persoonlijk geholpen worden op het medium van hun
voorkeur, waar ze zelf de controle hebben. Je wilt een zo persoonlijk mogelijke
beleving bieden. Je wilt bijvoorbeeld niet
een klant een tabel geven met mogelijkheden, waarbij ze het zelf maar moeten

uitzoeken. Je geeft met een tabel een
goed antwoord, strikt gezien, maar ook
een slechte ervaring. Daarnaast is een
goed antwoord niet altijd een gewenst
antwoord. Zo heb ik bij een waterleiding maatschappij meegemaakt dat een
man zijn watermeter verplaatst wilde
hebben. Hij vroeg zich af hoe lang dit
proces ging duren en belde daarvoor het
callcenter. Het proces duurt dertien weken werd hem verteld. Niemand vindt
het natuurlijk leuk om zo lang te wachten. Via social media reageerden veel
mensen verbaasd en vroegen zich af
waarom zoiets zo lang moet duren. Zoiets dwingt bedrijven om te innoveren
en het proces te verbeteren”.
“Tegenwoordig zijn er zoveel processen
die zeer goed geautomatiseerd zijn, dat
áls iemand er dan voor kiest om persoonlijk contact op te nemen, dit vaak
is of omdat men gefrustreerd is of met
vragen zit. Het is dan aan het bedrijf om
te zorgen dat hier zo goed mogelijk op
wordt ingespeeld. Het aantal contactmomenten tussen bedrijf en klant wordt
steeds minder. Maar als er dan contact
is moet dit zo specialistisch mogelijk
verlopen, zodat er voor de klant een zo
groot mogelijke toegevoegde waarde is.”
Analyseren en Aanpassen
Als er dan wordt geïnvesteerd in het
hebben van contact met klanten, hoe

Ludo Raedts
De carrière van Ludo Raedts is niet gebruikelijk
verlopen. Hij is ooit wel aan een studie Psychologie begonnen, maar deze heeft hij nooit afgemaakt. Wel heeft hij NIMA opleidingen gevolgd
in marketing. Daarna ging hij vroeg aan het
werk en klom hij zich op van callcenter medewerker via teamleider naar afdelingsmanager.
Vervolgens is hij de consultancy in gegaan en
heeft hij even later zijn eerste bedrijf opgestart: Webcare company. Webcare Company
hielp bedrijven bij het opzetten van een goede
social media strategie. Begin dit jaar is het bedrijf samengegaan met Selfservice Company,
dat zich richtte op computergestuurde helpdesks voor klanten op websites. Raedts: “Deze
werelden komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Om groei te stimuleren zijn de bedrijven
samengegaan en zo is CX Company ontstaan.”
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kan dit omgezet worden in toegevoegde
waarde binnen het bedrijfsproces? Ludo
Raedts zorgt er met CX company voor
dat zijn opdrachtgevers precies weten
waar hun klanten het over hebben, als
ze het over hun bedrijf hebben. “Als iemand iets over de Rabobank tweet, dan
lezen zij dat, maar ze lezen het ook als
er over de concurrent wordt gesproken.
Dit wordt gebruikt als feedback, bijvoorbeeld over hoe een campagne het doet.
Hoe reageren mensen, moet de boodschap die men wil overbrengen worden
bijgeschaafd? Als een bedrijf bijvoorbeeld een auto als duurzaam bestempelt, maar online wordt alleen gepraat
over de kleur of hoe hard hij rijdt, dan
moet de boodschap misschien worden
aangepast. De marketing van een bedrijf
kan hierop inspelen.”

“Ook al kiest een
bedrijf er voor om
online niet actief te
zijn, de klant is dit
toch wel”
Blootleggen van Bottlenecks
Bij verschillende bedrijven worden vele
problemen blootgelegd, omdat ze zoveel input van klanten krijgen via social
media. Zo hebben ze bij KLM het beleid
herzien van het omgaan met gevonden
voorwerpen. “Het filmpje van het hondje Sherlock, lost & found, is helemaal
viraal gegaan. Maar wat er achter zit is
dat het vroeger de afspraak was dat gevonden voorwerpen werden overgedragen naar het vliegveld waar het vliegtuig
stond. Wat heel vaak gebeurt is dat mensen tien minuten na het verlaten van het
vliegtuig er al achter komen dat ze iets
zijn vergeten. Ook al ren je terug naar de
gate, je komt het vliegtuig niet meer in,
wat vanuit veiligheidsoverwegingen natuurlijk heel logisch is. Voorheen moest
je afwachten tot de gevonden voorwerpen werden overgedragen aan Schiphol.
Na vele reacties op social media van
mensen die iets waren vergeten, besloot
KLM dit proces aan te passen. Tegenwoordig is er een mobiel team in dienst
dat wel alle vliegtuigen in kan om spul-

SCOPE SEPTEMBER 2015

16

Voor- & achterlopers op het gebied van
klantcontact
“Bedrijven die het goed doen op het gebied
van klantcontact ken je als het goed is. In
Amerika heb je het schoenenbedrijf Zeppos,
dat geroemd wordt om zijn bijna agressieve
klantfocus. Als je dit bedrijf bericht, ook al
vraag je waar je een pizza kan bestellen, dan
geven ze nog antwoord.”
“In Nederland is het heel knap wat de NS
doet op social media. Ze hebben een heel
lastig product waar ze weinig aan kunnen
doen. 90% van de verstoringen wordt veroorzaakt door iemand die zich op het spoor
bevindt of door Prorail. Toch slaagt de NS er

len terug te brengen naar hun rechtmatige eigenaar. Als iemand op Facebook
of Twitter plaatst dat hij iets vergeten is,
kan daar meteen werk van worden gemaakt”.
Blijvende uitdaging
Wat een goed social media beleid zo
moeilijk maakt, is dat het continu onderhevig is aan verandering. “Niemand
weet wat in de toekomst hot is. Dit
vraagt om een groot aanpassingsvermogen. Bedrijven zijn de openbare platformen een beetje aan het verpesten. We
beginnen langzamerhand die bijdehante reacties van deze bedrijven irritant te
vinden. De trend gaat nu dan ook steeds
meer richting kleinere groepen met een
besloten karakter. Voor bedrijven wordt
het moeilijker om bij deze groepen hun
voordeel te halen.
“Je moet als bedrijf in staat zijn om snel
te kunnen reageren als een nieuw platform door veel mensen wordt gebruikt.
Je moet niet drie maanden gaan vergaderen of dat wel een goede keuze zal
zijn. Het is van belang dat je durft te experimenteren. Als na een half jaar blijkt
dat het niet werkt moet je ook kunnen
zeggen, we gaan onze energie ergens
anders in steken en eerlijk zijn. Fouten maken hoort er bij als je dicht bij je

vaak in om een leuke interactie te hebben
met de klant. Hiervan kun je jezelf oprecht
afvragen wat de toegevoegde waarde is, gezien hun concurrentie positie.”
“In zijn algemeenheid zie je de overheid
echt achter lopen, ze vinden dat ze niet zo
nodig hoeven. Dit is zonde, want de kloof
tussen overheid en de mensen is best groot.
Er wordt veel gesproken door de overheid
om dit gat te dichten, maar tegelijkertijd zie
je dat ze het moeilijk vinden om de burger te
bereiken via social media.”

klant wilt zijn. Als je geen fouten maakt
doe je het eigenlijk ook niet goed. In de
bedrijfsstructuur moet het wel mogelijk
zijn om veranderingen door te voeren
die het mogelijk maken om het contract
met de klant te behouden”.

“Bij verschillende
bedrijven worden vele
problemen blootgelegd,
omdat ze zoveel input
van klanten krijgen
via social media”
“Er is nu af en toe een strijd. Alle bedrijven willen dat hun campagne viraal gaat
en zo veel mogelijk wordt verspreid.
Consumenten vinden dit ook leuk. Maar
in de kern is het natuurlijk het meest
belangrijk of het probleem van je klant
is opgelost en dat dit probleem de volgende keer wordt voorkomen. Ook al
zijn dit bedrijven die misschien minder
sexy zijn aan de voorkant, als je in staat
bent de dialoog met de consument te gebruiken om daadwerkelijk je probleem
te identificeren en aan te pakken, dan
doe je pas echt iets goeds”.

Faculteit
De gezondheidszorg wordt steeds duurder. Er zijn steeds meer handen tekort, waardoor de kwaliteit van de zorg verslechtert. Nieuwe manieren zijn
nodig om de kosten van de zorg in toom te houden. GameBus is een nieuwe sociale app waarmee gebruikers elkaar stimuleren om gezonde fysieke,
sociale en cognitieve activiteiten uit te voeren. Pieter Van Gorp licht deze
veelzijdige app toe.
TEKST Femke Smulders FOTOGRAFIE Sander Peters

GameBus
Een app om elkaar fysiek, mentaal
en sociaal gezond te houden
Wat is GameBus?
GameBus is een nieuwe applicatie die
ontwikkeld wordt in samenwerking met
het Eindhovense bedrijf Synergetics.
GameBus biedt bijvoorbeeld families
of teams van collega’s de mogelijkheid
om elkaar gezond te houden door het
lanceren van leuke wedstrijden. Mensen
kunnen het ofwel binnen een team tegen elkaar opnemen of als team andere
teams uitdagen. Het uitvoeren van gezonde activiteiten staat hierbij centraal.
De meeste activiteiten worden op de
achtergrond geregistreerd, zodat de gebruiker niet constant naar een scherm
hoeft te kijken. Naast het direct bevorderen van de gezondheid door het stimuleren van gezonde activiteiten wil
men via de sociale interacties in GameBus ook specifiek kwetsbare ouderen
uit een sociaal isolement weghalen.
De mogelijkheden
Pieter Van Gorp vertelt: “Met GameBus
is het mogelijk om activiteiten in drie gezondheidscategorieën te registreren: fysieke, cognitieve en sociale activiteiten.
Een voorbeeld van de fysieke categorie
is het automatisch registreren van jog
of fiets activiteiten. Het gaat in principe
om alle fysieke activiteiten die al met bestaande apps geregistreerd kunnen worden, zoals de populaire apps Strava en
Runkeeper. De informatie die GameBus
nodig heeft voor deze fysieke activiteiten
wordt opgehaald uit dit soort apps, uiteraard na toestemming van de gebruiker.
Wat betreft cognitieve activiteiten,
geeft GameBus 2015 ondersteuning

aan twee types van spellen. Het gaat
hier wederom om externe apps die gekoppeld worden, waarbij op de achtergrond informatie wordt doorgegeven
aan GameBus. Het eerste type spel heet
“Griddlers” en bestaat uit het oplossen
van diverse cijferpuzzels. Dit omvat
onder meer Sudoku’s, die zowel via de
Griddlers app als via puzzelboekjes opgelost kunnen worden. Wanneer een
gebruiker deze raadsels in een boekje
heeft gemaakt, kunnen we de informatie natuurlijk niet automatisch ophalen.
Wel kan de gebruiker in een dergelijk
randgeval de resultaten nog handmatig
(laten) invoeren in de GameBus app.

“GameBus biedt
de mogelijkheid
om elkaar gezond
te houden door het
lanceren van leuke
wedstrijden”
Het tweede type cognitieve spel voor
2015 heet CogGames: dit is een app die
voorlopig vier spelvormen aanbiedt.
Alle CogGames spellen zijn gebaseerd
op reactietijd, geheugentests en het
behouden van aandacht. Een voorbeeld van een CogGame is het zo snel
mogelijk aantikken van groene kiwi’s
terwijl ook andere groene fruitsoorten
weergeven worden. De CogGames app
is ontwikkeld door Telecom Italia in
samenwerking met neuropsychologen
en de spellen zijn gebaseerd op allerlei

theorieën over cognitieve achteruitgang
bij ouderen. CogGames is een mogelijke
manier voor ouderen om zich te testen
op hun cognitieve status en het idee van
de CogGames is dat een persoonlijke
arts de status kan opvolgen. Daarnaast
kunnen ouderen die CogGames of Griddlers spelen als zijnde een cognitief
spel, GameBus punten verdienen die
vergeleken kunnen worden met punten die zijn of haar kleinzoon verdient
door te gaan joggen. Verschillende
speltypes worden dus samengebracht

Pieter van Gorp
Pieter Van Gorp is Universitair Docent in de
vakgroep Information Systems van de TU/e.
Hij doet onderzoek omtrent Information
Systems die waarde toevoegen aan (en via)
persoonlijke gezondheidsdata. Hij specialiseert zich in platform architecturen in het
veld van Business Process Management en
Personal Health Records. Via een doctoraat
van de Universiteit van Antwerpen heeft
hij expertise in geavanceerde aspecten
van modelleertalen zoals UML en BPMN
alsook in modelgebaseerde software ontwikkelingstools. Van Gorp neemt de reproduceerbaarheid van onderzoeksresultaten
hoog in het vaandel. In dat kader trekt hij
reeds diverse jaren het SHARE20.eu project.
Zijn huidige focus ligt op het GameBus.eu
project. Verder doceert Van Gorp vakken
omtrent software ontwikkeling voor bedrijfskundigen alsook vakken omtrent zorgmanagement en -innovatie.

SEPTEMBER 2015 SCOPE

17

in geïntegreerde scoretabellen. Een
team kan punten optellen en op die
manier tegen andere teams spelen.

“De informatie die
GameBus nodig heeft
voor deze fysieke
activiteiten wordt
opgehaald uit apps
zoals Runkeeper,
uiteraard na
toestemming van de
gebruiker”
Hierbij worden verschillende punten
toegekend aan spelers van verschillende
leeftijdscategorieën om het voor iedereen mogelijk te maken om te winnen.
Ten slotte is er gedacht aan sociale
activiteiten. In die categorie hebben
we ondersteuning van een continue
GPS registratie vanuit de zogenaamde
”GameBus Messenger” app. Op basis
van GPS en Wi-Fi kunnen wij direct
afleiden met wie je in de echte wereld
een fysiek sociale interactie hebt. Als
je een bepaalde locatie hebt om te gaan
sporten, is het leuk als daar ook sociale
contacten bij komen kijken. Daar zit een
soort gezondheidsbonus in; naast de fysieke sport houdt de sociale interactie je
extra gezond. Dat trachten we dus mee
te nemen door het mogelijk te maken
om punten te koppelen aan sociale activiteiten.” Van Gorp vervolgt: “Waar de
basisapp in essentie in voorziet is het
koppelen van externe apps aan je GameBus account. Het aanmaken van teams,
net zoals je hebt in Facebook en Google
Plus en vervolgens het deelnemen aan
challenges en wedstrijden. Die challenges zijn op vooraf gedefinieerd. Bijvoorbeeld een organisatie als ZuidZorg, een
thuiszorgorganisatie, beslist zelf wat ze
via het GameBus platform willen belonen. Het voordeel van de GameBus
voor een dergelijke organisatie kan worden geschetst in een voorbeeld. Door
de app gaan families van de cliënten
van ZuidZorg eerder hun familielid
bezoeken, waardoor ouderen worden
beschermd tegen sociale exclusie en
waardoor ZuidZorg minder verplegend
personeel nodig heeft ter preventie van
deze sociale exclusie. Door het sponsoren van specifiek geconfigureerde challenges stimuleert ZuidZorg dus dat
families meer voor elkaar gaan zorgen.
Dit komt ook tegemoet aan het maatschappelijke en economische probleem
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van het minder betaalbaar worden van
zorg. Wij, als de GameBus platformbouwers, pretenderen niet de eeuwig
perfecte challenges te kunnen bouwen,
maar bieden aan organisaties als ZuidZorg of de TU/e de mogelijkheid om
zelf te beslissen waartoe ze hun cliënten en/of personeel willen stimuleren.”
De toekomst van GameBus
“Het is de ambitie om een gebruikersinterface van GameBus met spelregels
en challenges dit jaar te realiseren.
Eerst moeten de kernkenmerken getest
worden en de barrières die daaruit volgen moeten worden opgelost. De basis
moet goed zijn om verder te kunnen
bouwen aan de app. In juli is er een
alpha versie gelanceerd die intern getest
wordt. Later komt de app beschikbaar
in Google Play Store, wat vervolgens
via social media en andere media bekend wordt gemaakt. Vanaf september
willen we de app testen op wat grotere
schaal, zowel in samenwerking met
ZuidZorg als via testgebruikers die we
onder meer via social media werven.
Dit geeft ons tijdens de laatste maan-

“We hopen een
katalysator te zijn
voor de visie van
Synergetics en de
TU/e om persoonlijke
data terug te geven
aan het individu”
den van 2015 nog de tijd om verbeteringen door te voeren.” vertelt Van Gorp.
Van Gorp gaat verder: “We hebben in mei
een voorstel ingediend voor de financiering van GameBus in 2016. GameBus is
dit jaar gratis te downloaden en zal gaandeweg steeds meer features bevatten.
Voor enkele features zal betaald moeten
gaan worden. Er zijn diverse voorstellen
over B2B en B2C manieren om die betalingen te ontvangen ontwikkelt via de
uitwerking van business modellen. Dit
kan bijvoorbeeld door Synergetics aan
thuiszorginstellingen een volumelicentie te laten geven voor hun patiënten,
zodat de families daarvan gratis mee
kunnen spelen. Daarnaast willen we in
2016 naar gemeenten gaan, omdat ook
zij zoeken naar manieren om mensen
meer voor elkaar te laten zorgen. Door
de vergrijzing is het niet meer zeker dat
je de zorg die je nodig hebt ook daadwerkelijk krijgt. Daarom vinden nu keuken-

GameBus Challenge
Als je wil deelnemen aan een TU/e specifieke challenge op GameBus dan volg je
https://twitter.com/GameBusApp of “like”
je de pagina op https://www.facebook.com/
gamebusapp. Spoedig kan je het via die weg
opnemen tegen TU/e medewerkers, studenten en alumni!

tafelgesprekken plaats tussen gemeentemedewerkers en cliënten, waarin
wordt besproken wat iemands persoonlijke situatie is en hoe mantelzorgers
daar op in kunnen spelen. Wij geloven
dat GameBus een zinvol instrument
kan zijn om drukke mensen te helpen
een balans te vinden tussen persoonlijke
gezondheid en familiale zorg. Hierdoor
wordt de druk op betaalde zorg verlicht.
Parallel met dit Eindhovense experiment
en business model, zijn we in Italië in
samenwerking met een lokale partner
bezig met experimenten. Ook loopt daar
een contact met een instelling die een
licentie af wil nemen. Via ZuidZorg en
die instelling trachten we onze eerste
commerciële omzet te draaien in 2016,
zowel in Nederland als in Italië. In parallel willen we de premium features aan
de consument aanbieden. Daarvoor zijn
we nu aan het aftasten of consumenten
voor bepaalde functionaliteiten willen
betalen. De eerste evaluatie laat zien dat
er tegen niet al te hoge kosten wel degelijk interesse is. Wel wil men eerst de
app uitproberen om te kunnen beslissen
of de app aan de verwachtingen voldoet.
Als alles goed gaat ontstaat door GameBus een sociale dynamiek waarbij
mensen elkaar aansporen om de app
te gaan gebruiken, omdat het leuk
is. Hierbij zal men als randeffect de
data uit diverse apps terug in eigen
handen krijgen. We hopen een katalysator te zijn voor de visie van Synergetics en de TU/e om persoonlijke
data terug te geven aan het individu.”
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Faculteit
Wat wil jij na je master gaan doen? Werken of toch nog even verder
studeren? Als je niet kunt kiezen en ontzettend ambitieus bent, is de
PDEng opleiding misschien wel de ideale opleiding voor jou. Professor
Tom van Woensel, directeur van de PDEng opleiding in Industrial
Engineering vertelt over deze unieke kans.
TEKST Giuliva Brevoord FOTOGRAFIE Sander Peters

Opleiding tot Super Engineer
“PDEng staat voor Professional Doctorate in Engineering. Het PDEng programma is een post graduate programma en kun je dus na je master volgen. Na
je master zijn er twee type post graduate
programma’s: een PDEng programma
en een PhD programma. Het verschil
tussen een PDEng programma en een
PhD programma is dat een PDEng
programma gericht is op professioneel
ontwerpen, terwijl het PhD programma
gericht is op onderzoek. Wanneer je
professioneel gaat ontwerpen, kun je
verbeteringen aanbrengen in bedrijven.
Je gaat tools genereren en ontwerpen
vanuit een specifieke vraagstelling van
bedrijven en uiteindelijk ook die vraagstukken oplossen.”
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Van Woensel vervolgt: “Het PDEng programma is een tweejarige opleiding,
waarin je het eerste jaar echt vakken
volgt. Deze vakken zijn gefocust op het
ontwerpen van technisch bedrijfskundige processen, zoals logistieke managementsystemen. In het tweede jaar ben
je tien tot twaalf maanden actief bij een
bedrijf en werk je aan een bepaalde opdracht. Vergeleken met de master thesis
is dit dubbel zo lang. Dit is zo aangezien
het PDEng programma verder bouwt
op de master, maar diepgaander is. De
opleiding is meer gefocust op het ontwerpen van oplossingen. In de master
creëer je vaak een theoretisch ontwerp,
wat lijkt te werken en gevalideerd is. In
de PDEng opleiding gaan we verder en

implementeren we zo’n ontwerp ook. Er
wordt daadwerkelijk een tool gebouwd
en getest. Het bouwen van zo’n tool gebeurt met de bestaande systemen van
het bedrijf en wordt getest met real life
data. Doordat de implementatie onderdeel is in het PDEng programma, is het
veel praktijkgerichter dan de master. In
de master blijft het vaak bij een geschreven rapport met hier en daar een Excel
file.”
“De probleemstellingen en vraagstukken vanuit bedrijven zijn zeer gevarieerd en omvatten eigenlijk alles wat in
het domein van Industrial Engineering
ligt. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven
die handelen in staal. Wat doe je met de

reststukken staal in de staalvoorraden?
Hoe zou je dat kunnen optimaliseren?
Hoe kun je ervoor zorgen, dat deze stukken later toch nog gebruikt worden? Een
ander voorbeeld is de voorraadbeheersing bij ASML. Waar moet je reserveonderdelen neerleggen? Hoe ontwikkel je
een goed algoritme en zorg je dat deze
getest en gebruikt kan worden? Het zijn
vraagstukken variërend van voorraadbeheersing tot transportoptimalisatie. “

“Je bent een super
engineer geworden”
“Een aantal bedrijven zijn vast aangesloten bij het PDEng programma, zoals
ASML, Océ en Bausch & Lomb. Deze
bedrijven hebben altijd wel interessante opdrachten voor een student uit de
PDEng opleiding. Daarnaast zijn er ieder jaar ook een aantal bedrijven die willen instromen in het PDEng programma of eenmalig een opdracht hebben.
Al deze bedrijven bieden een opdracht
aan, waarna er een vacature voor dat bedrijf volgt. Ieder jaar beginnen ongeveer
tien studenten met deze opleiding, van
wie om en nabij zes studenten bij een
van de vaste bedrijven terecht komen. “
“Voor studenten die aan het PDEng programma willen deelnemen zijn er geen
specifieke eisen qua vooropleiding. Het
is dus niet zo dat je bijvoorbeeld per se
de master Operations Management and
Logistics of Innovation Management
moet hebben gedaan. Wel moet je een
goede student zijn, want er is een strenge
selectieprocedure. Je moet bijvoorbeeld

tot de top 25 van jouw opleiding behoren. Als je het PDEng programma volgt
word je trainee, wat betekent dat je een
werknemer van de universiteit wordt.
Eigenlijk is het vergelijkbaar met het
werken bij een bedrijf. Je krijgt een
salaris van de universiteit zoals je dat
als PhD student ook krijgt. Het bedrijf
betaalt 50.000euro aan de universiteit
voor de opdracht. Vandaar dat het ook
een redelijk beperkt programma blijft
qua aantal studenten. Uiteindelijk komt
het erop neer dat je gewoon werknemer
van de universiteit wordt, met alle voordelen die daarbij horen. Je krijgt salaris,
vakantiegeld, eindejaarspremies en je
hoeft geen collegegeld meer te betalen.
Je bent een medewerker waarbij je het
eerste jaar training krijgt en het tweede
jaar gedetacheerd bent bij een bedrijf.”
“Als je niet kunt kiezen tussen PhD en
PDEng, kun je beginnen met twee jaar
PDEng en daarna een verkort PhD traject van drie jaar volgen. Bij een PhD
zijn er misschien wel bedrijven betrokken, maar de focus ligt toch meer op
onderzoek en publicaties. Natuurlijk
moet onderzoek ook relevant zijn voor
de praktijk, maar onderzoek doen zoals
je doet binnen het PhD programma is
toch wel anders dan in de praktijk binnen een bedrijf. Het PDEng programma
is dan ook veel meer praktijkgericht. Als
je echt wilt begrijpen hoe je processen
moet analyseren en hoe je verbeterprocessen ontwerpt, dan is het PDEng
programma iets voor jou. Vanuit onderzoeksperspectief is het wel een iets
andere tak van sport, want je bent veel

minder gericht op publicaties en meer
op het creëren van oplossingen die zinvol zijn voor een bedrijf. Dat heeft een
iets andere pragmatiek dan puur onderzoek.”

“Het stagebedrijf
betaalt de universiteit
50.000 euro voor de
opdracht”
“Aan het einde van deze opleiding heb
je een diploma in ontwerpen binnen Industrial Engineering. Je hebt extra waarde voor jezelf gecreëerd door hier twee
jaar tijd in te investeren. Vaak zie je dat
studenten die het PDEng programma
hebben afgerond hoger instappen in het
bedrijfsleven. Je bent een super engineer geworden!”

Stan Ackermans Instituut
De PDEng opleiding Industrial Engineering valt, zoals alle PDEng opleidingen in Nederland, onder het Stan
Ackermans Instituut. Op alle drie de
technische universiteiten in Nederland worden PDEng programma’s
aangeboden en bijna alle faculteiten
hebben een PDEng opleiding. Formeel
valt het Stan Ackermans Instituut onder de graduate school in Eindhoven.

(LMS). Dit programma bestaat al ruim
25 jaar en twee jaar geleden is de naam
veranderd naar in Industrial Engineering. De titel Professional Doctorate
in Engineering is in Nederland bekend,
maar in de rest van wereld iets minder.
Dit komt doordat er weinig vergelijkbare programma’s in de rest van de
wereld zijn. De titel is, zoals alle andere
titels, wel gewoon een algemeen erkende titel.

De oude naam van de PDEng opleiding
was Logistic Management Systems
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“

Eventix
Introductie Eventix
Eventix is een kaartverkoopsysteem dat kan
worden gebruikt voor allerlei evenementen:
van festivals en concerten tot theatervoorstellingen. We zijn anders dan anderen,
omdat we onze service via een simpel en
schaalbaar platform aanbieden. Evenementenorganisaties kunnen zonder contact met
ons zelf hun kaartverkoop opzetten en direct beginnen met de verkoop van tickets.
Dat heeft voordelen voor de organisator, die
is namelijk zelf ‘in control’, maar ook voor
ons is er het voordeel dat we geen tijd kwijt
zijn aan het managen van een account.
Hierdoor houden we de kosten laag en de
service schaalbaar.
Daarnaast loopt Eventix voorop op het gebied van real-time data management. In samenwerking met onze partners kunnen we
de data rondom de events, zoals conversies
uit advertentiecampagnes en uitgiftepatronen van bezoekers, voor de organisator
inzichtelijk maken. Hierdoor kan deze verschillende processen optimaliseren, wat
leidt tot kostenbesparing voor de organisator en een beter inzicht in verkoopstatistieken voor de betrokken sponsoren. Daarbij
betekenen onze lage servicekosten dat de
organisaties meer winst kunnen maken als
ze gebruik maken van Eventix.

service dan ook wereldwijd aan. We hebben daarbij partners die wereldwijd lokale
betaalmethoden kunnen aanbieden. De
betaalservice is iets wat we outsourcen.
Wij focussen ons op de techniek achter het
ticketsysteem. Vooral dat willen we heel
goed doen. Als je ons vergelijkt met andere
marktpartijen lopen wij wat betreft techniek voorop. Dat is ook de reden dat grote
partijen als Extrema intresse tonen in ons
systeem.
Waar we nu staan
Op dit moment zit de groei, in binnen- en
buitenland, er nog stevig in. Twee weken
geleden hebben we de kaartverkoop voor
een groot event in New York gedaan en afgelopen week voor een evenement in Londen. Nu zijn we druk met het afsluiten van
licenties aan partijen die met ons systeem
in het buitenland ticketing willen gaan aanbieden onder een eigen label.
Studie
Het begon ooit met ondernemen naast de
studie en dat werd al gauw studeren naast
het ondernemen. Op het moment staat
de studie even op pauze. We zitten beiden
in ons afstuderen, maar dat is nu lastig te
combineren. De groeikansen die nu voor
ons liggen kunnen we niet laten liggen.
Toekomst plannen

Hoe het is gegroeid
Via via zijn we, Joost Aanen (Innovation
Management – TBK) en Chris de Jong (Microsystems - WTB), in het ondernemerschap
gerold. Na hier en daar wat projecten te
hebben gedaan zijn we eens gaan zitten en
hebben we het plan uitgezet om schaalbare
en automatiseerbare businessmodellen uit
te denken om daarmee vervolgens de markt
op te gaan. Eventix is een van de projecten die vanuit die filosofie is ontstaan. We
kunnen onbeperkt schalen en bieden onze

De komende tijd zijn we nog druk bezig met
het uitbouwen van het systeem en het toevoegen van functionaliteiten waarmee we
ons weer verder kunnen onderscheiden.
Uiteindelijk is Nederland het land met het
grootste aantal evenementen per inwoner, maar de groei zit er niet meer in. Het
buitenland is wat dat betreft booming. We
merken ook dat het label “From Holland”
het in de dancewereld erg goed doet.

Wie?

Elevator pitch

Joost Aanen en Chris de Jong
www.eventix.nl

SCOPE biedt studenten, academici en
professionals een podium om innovatieve
ideeën te pitchen bij meer dan tweeduizend
lezers. Uw ‘elevator pitch’ hier?
E-mail SCOPE@industria.tue.nl
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Carriere
Na een studie Technische Bedrijfskunde heb je als afgestudeerde
veel keuzemogelijkheden. Eén van die mogelijkheden betreft de
consultancywereld, waarin veel afgestudeerd technisch-bedrijfskundigen
werkzaam zijn. Max Timmermans, sinds een aantal maanden afgestudeerd,
is één van hen en hij vertelt over zijn huidige werk bij consultancybedrijf
Capgemini te Utrecht.
TEKST Sander Jong FOTOGRAFIE Kinga Droog

Max Timmermans voelt zich
thuis bij Capgemini
Kort carrièrepad
“Mijn naam is Max Timmermans, ik
kom uit ‘s-Hertogenbosch. Na mijn
middelbare school ben ik eigenlijk meteen naar de TU/e gegaan, waar ik graag
Technische Bedrijfskunde wilde studeren. Tegen het einde van mijn bachelor
had ik verschillende banen aangeboden
gekregen, maar ik had al besloten dat
ik nog een aansluitende master wilde
volgen. Dit is de master Innovation Management geworden (zie kader). Tijdens
deze master heb ik stage gelopen bij een
klein consultancybedrijf, genaamd BICORE. Daar werd ik erop gewezen dat
de richting van consultancy wel leuk zou
kunnen zijn voor mij, juist omdat ik niet
echt een specifiek bedrijf voor ogen had
waar ik graag aan de slag wilde gaan. Via
de consultancy kom je al snel met verschillende bedrijven in contact, waar je
een beetje de cultuur kunt proeven en
kunt kijken wat er bij je past. Zo ben ik
uiteindelijk bij Capgemini terechtgekomen.”
Huidige werkzaamheden
“Ik ben momenteel een “business analyst”, wat betekent dat ik de schakel ben
tussen de technologie en de business.
Momenteel breng ik processen in kaart,
zoals je dat bij Technische Bedrijfskunde ook al leert. Vervolgens kijk ik dan
hoe je bepaalde processen efficiënter
kunt maken. Er zijn daarin weer drie
clusters, namelijk “Industry”, “Consumer Products and Retail” en “Transport
and Distribution”. Zelf heb ik ervoor
gezorgd dat ik ben ingedeeld in het
cluster “Industrie”, omdat ik hier meer
affiniteit mee heb. Dit komt vooral doordat je bij de TU vaak te maken hebt met
technische bedrijven. In mijn huidige
project ben ik aan het werk bij Philips.
Hierbij kijk je dan wat de start van een
SCOPE SEPTEMBER 2015
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proces is en hoe een bepaalde aanvraag
vervolgens door het bedrijf gaat. Je gaat
dan zelf op zoek naar het “verhaaltje”,
zoals je dat in je studie aangereikt krijgt,
door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar
belanghebbenden en zo de discussie
op gang te brengen. Hierbij fungeer
je als een soort tussenpersoon, die alle
verschillende standpunten probeert te
verzamelen. Uiteindelijk heb je dan het
proces in kaart gebracht en maak je een
plan hoe je vanuit de huidige situatie de
gestelde doelen kunt bereiken. Als je
kijkt mijn project bij Philips, ben ik daar
nu ongeveer anderhalve maand mee bezig geweest.”
Link werk-studie
“Wat ik in mijn huidige werk nog gebruik van mijn studie Technische Bedrijfskunde, is eigenlijk niet per se één
bepaald vak of een bepaalde stroming.
Wat zo specifiek is voor Technische Bedrijfskunde, is dat je heel erg veel verschillende soorten vakken hebt. De grote
kracht van deze studie, is dat je leert om
al deze verschillende disciplines samen
te voegen en dat is wat ik nu heel erg
gebruik. Zo moet je bijvoorbeeld kunnen luisteren naar technologen, maar
ook naar managers. Hieruit moet je
dan de verschillende visies combineren
en ze op één lijn zien te krijgen. Er zijn
echter ook genoeg elementen die ik nu
niet meer tegenkom, zoals lineaire algebra en andere wiskundige onderwerpen.
Dat zit vaak aan de achterkant van een
proces, waar programmeurs zich meer
mee bezig houden. In mijn huidige
werkzaamheden zit ik eigenlijk alleen
maar aan de voorkant van het proces;
vooral vanwege mijn eigen interesse.
Wat betreft professionele vaardigheden
vind ik presenteren een hele belangrijke, omdat je nu te maken hebt met

Master IM
“De voornaamste reden dat ik voor de master Innovation Management heb gekozen,
is de focus op ondernemerschap. Ik functioneer zelf het beste als ik zelf kan bepalen
wat ik kan doen. Als ik teveel gestuurd word,
dan raak ik gedemotiveerd. Het is nu niet zoals bij een bijbaan dat je een opdracht krijgt
van je baas om uit te voeren, maar je krijgt
veertig uur waarvan jij zelf bepaalt hoe je
ze invult, als het resultaat maar daar is. Het
is ook je eigen verantwoordelijkheid dat je
opdrachten binnenhaalt, die bij jou passen.
Dat is voor mij echt ideaal.”

mensen die echt verstand hebben van
hun vak, waardoor je flink onder vuur
kan worden genomen bij een presentatie. Daar moet je aan wennen en dat
moet je leren, want die vaardigheid kun
je alleen opdoen in de praktijk. Er zijn
in mijn huidige baan niet echt hele specifieke elementen, die ik heb gemist in
mijn studie. Wel wordt er vaak om specifieke IT-kennis gevraagd, waarbij het
dan gaat om bepaalde programmeertalen. Persoonlijk heb ik dat niet echt
gemist tijdens mijn studie, maar dat is
vooral, omdat ik daar zelf niet heel erg
veel mee heb. Dit neemt niet weg dat ik
deze kennis simpelweg niet bezit.”
Werken bij Capgemini
“Capgemini is echt een heel leuk bedrijf
om te werken. We groeien nog altijd,
waardoor we vooral veel jonge mensen
aannemen. Toen ik hier in april kwam
voor mijn kennismaking, was ik op die
dag met nog 52 anderen, die allemaal
ongeveer 25 jaar oud waren. Daardoor

“Het allerbelangrijkste van
Technische Bedrijfskunde is dat je
leert alle verschillende disciplines
samen te voegen”
heb je in zekere zin wel eenzelfde instelling, waarbij je ook vaak nog dezelfde
interesses hebt. Dat maakt de overgang
van student naar werkende een stuk
aangenamer, omdat je veel collega’s
hebt die in dezelfde fase zitten als jij.
Het maakt het ook een stuk makkelijker om met je collega’s te praten over
niet-werk gerelateerde zaken. Het sociale aspect wordt bijzonder gestimuleerd
binnen het bedrijf, je wordt bijvoorbeeld
heel erg aangemoedigd eens een praatje
te maken met je collega’s.

De reden dat ik juist voor Capgemini
heb gekozen ten opzichte van andere
adviesbedrijven is ook vooral om dit sociale aspect. Toen ik hier voor het eerst
op kantoor kwam, merkte ik gelijk wat
voor sfeer er hangt. Je kunt even praten
met mensen en het is heel ongedwongen. Het zijn onder andere de mensen
waarmee je samenwerkt, die het werk
leuk maken; dan is het ook niet erg om
bijvoorbeeld af en toe eens een uurtje
langer te moeten werken.”

Toekomstplannen
“De toekomst is altijd onzeker. Je komt
hier binnen en hebt niet altijd meteen
een vast contract op zak; daarna wordt
er een auto van de zaak voor je geregeld
en merk je dat er goed voor je gezorgd
wordt door het bedrijf. Ik voel me vooralsnog dan ook uitermate goed op mijn
plek en ik heb niet de intentie om weg
te gaan.”

Capgemini
Capgemini is een van oorsprong Frans consultancybedrijf, waarvan het hoofdkantoor
in Parijs gevestigd is. In totaal werken er ongeveer 145.000 medewerkers bij het bedrijf,
verspreid over meer dan veertig landen. Bij
de Nederlandse tak, die inclusief het hoofdkantoor in Utrecht bestaat uit acht locaties
door het hele land, werken ongeveer 5500
van deze medewerkers. Capgemini is één
van de wereldleiders als het gaat om het
leveren van consulting-, technology-outsourcing- en local professional services. De
slogan van het bedrijf is ‘People matter, results count’, wat verwijst naar de visie dat
technologie wel degelijk belangrijk is voor
bedrijfswaarde, maar dat deze technologie
pas waarde krijgt dankzij mensen. Capgemini hanteert bij haar manier van werken een
concept dat ‘Collaborative Business Experience’ wordt genoemd, wat samenwerking
als het belangrijkste uitgangspunt neemt
bij projecten. Hierbij nemen de experts van
Capgemini plaats in een team met werknemers van de klant om samen tot het beste
eindresultaat te komen.
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Put your innovation
to work

Jobs at Océ –
improve the work of
millions every day
In a career at Océ, you can
help improve the daily work
of millions of professionals
throughout the world.

Make your mark on the world
in a career at R&D for Graphic
Arts. Create the high quality
designs you see on posters
and packages all around you
every day.

Work at the cutting edge of
information technology, enjoying
the thrill of creating new
innovations in how we handle
the information around us.
Join a best-in-class
industrializing and
manufacturing organization that
produces advanced printing
systems, inks and toners.
Whether you are looking
for R&D jobs, engineering jobs,
manufacturing jobs at Océ,

Get In Touch With Us!
If you have questions related to vacancies,
internships/graduation assignments or working
at Océ, please contact Nynke
Adema, Corporate Recruiter,
T +31 77 359 6000,
ocecareers.com

you can grow your career
through diverse professional
jobs.
Is your background in
Informatics/Computer Science,
Embedded Software, Electrical
Engineering, Chemistry/
Chemical Technology,
(Applied) Physics, Mechanical
Engineering/Mechatronics,
Industrial Engineering
Go to our jobsite
www.ocecareers.com

Carriere
Vice President Services Innovation is de functie die Ramon Caanen vandaag
de dag bekleedt bij Océ. Binnen Océ-Technologies B.V. heeft de alumnus
Technische Bedrijfskunde een indrukwekkend carrièrepad bewandeld. In
zijn verhaal beschrijft hij chronologisch zijn traject binnen de organisatie
en welke uitdagingen op zijn pad kwamen.
TEKST Gillis van de Zande FOTOGRAFIE Ellis Regina

Uitdagingen bij Océ
Al na twee maanden van zijn studietijd
aan de TU/e maakte Caanen met overtuiging de keuze om Werktuigbouwkunde te verruilen voor Technische
Bedrijfskunde, dat beter aansloot op
zijn brede interessegebied. “Ik vond het
interessant om vanuit verschillende perspectieven naar een bedrijf te kijken en
te leren hoe de dimensies van bedrijfsvoering samenhangen wanneer je iets
wilt veranderen binnen een organisatie”, vertelt Caanen.
Uiteindelijk studeerde Caanen in 1994
af in de hoek van de fabricagetechnologie onder begeleiding van dr. ir. De Ron.
Caanen: “Voor mijn gevoel hield de opleiding echter te vroeg op. Ik startte na
mijn studie weliswaar direct bij Nedcar,
maar ik hield altijd een lijntje uit naar de
TU/e. Een jaar later zou ik van dit lijntje

gebruik maken, door te starten met een
Europees onderzoeksproject in producthergebruik en retourlogistiek, waarop ik
kon gaan promoveren. Het bleef echter
bij een promotiepoging, omdat na meer
dan een jaar duidelijk werd dat er onvoldoende kwalitatief onderzoeksmateriaal
beschikbaar was om op te promoveren.
Vervolgens besloot Caanen definitief
voor het bedrijfsleven te kiezen in plaats
van een wetenschappelijk carrière te ambiëren. Ik kwam terecht bij IPL Consultants, een klein bedrijf dat bestond uit
een twintigtal hoogopgeleiden in Supply
Chain Management. We leverden hoogstaande adviezen af, maar na 30 rapporten in tweeënhalf jaar tijd merkte ik
dat ik mijn ei niet volledig kwijt kon in
de advieswereld. Ik wilde verder kijken
dan het advies en het rapport. Ik wilde
me toeleggen op de daadwerkelijke

implementaties en begon daarom in
2000 bij Océ als Logistics Engineer.
Logistieke start
Binnen het technologiebedrijf Océ is
R&D uiterst belangrijk. In zakelijke
printing hardware en de bijbehorende softwaremarkt zijn innovaties van

Océ
Expertises Printing hardware en software,
documentmanagement
Opgericht 1877
sinds 1927 onder de naam Océ
Hoofdkantoor Venlo
Medewerkers 2200 (in Venlo)
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Ramon Caanen
Vice President Services Innovation bij Océ
Leeftijd 45
Hobby’s Skeeleren, lezen en tijd doorbrengen met het gezin
Opleiding Technische Bedrijfskunde (TU/e)
Actief geweest bij Industria, Dignitates

doorslaggevend belang voor het succes
van het bedrijf. “Een optimaal proces
voor een R&D afdeling en voor een productieketen zijn echter twee verschillende perspectieven. Voor een academisch
bedrijfskundig ingenieur ligt hier de
uitdaging om het productontwerp en
productieproces zo te beïnvloeden dat
het ook vanuit een supply chain perspectief goed werkt, dat wil zeggen: minimale voorraden en ketenkosten. Met
veel varianten van je eindproduct wordt
dat lastig, maar met een configureerbaar
product gaat dat een stuk beter”, benadrukt Caanen.
Een promotie liet niet lang op zich wachten, want al na een half jaar bij Océ werd
Caanen projectleider. Zijn projectteam
bestond onder andere uit een Logistics
Engineer, een Manufacturing Engineer,
een Quality Engineer en een inkoper,
waarmee hij verantwoordelijk was voor
industrialisatie. Industrialisatie gaat bij
Océ over het opstarten en stabiel inrichten van de gehele productieketen voor
een nieuwe printer. Caanen: “Ik hield

“Een productontwerp
zo beïnvloeden dat het
ook vanuit een supply
chain perspectief goed
werkt”
me in eerste instantie bezig met het verhuizen van bestaande productielijnen.
Concreet kun je daarbij denken aan de
inrichting van de fabriek en het op gang
brengen van de toeleverketen van onderdelen.” Vanuit deze functie groeide
Caanen door naar zijn eerste echte leidinggevende rol in Océ: Director Manufacturing.
People management
In 2002 werd Caanen als Director Manufacturing verantwoordelijk voor twee
fabrieken. Hij kwam voor uitdagingen
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te staan waar hij nog niet eerder mee te
maken had gehad. “Het aantal mensen
waarover ik de leiding had, steeg van
7 naar 130. Daarnaast moest ik mijn
eigen managementteam leiden, terwijl
mijn leidinggevende vaardigheden tot
dan toe nog niet bestonden. People
management is een serieuze taak en
het werd er niet makkelijker op toen
we in 2004 met het managementteam
begonnen met het uitbestedingsbeleid.
Kostprijsreductie was onderdeel van de
strategie en noodzakelijk omdat steeds
meer Océ producten in een prijsvechtersmarkt terecht kwamen. Bestaande
lijnen werden in kleine stukjes verhuisd naar Azië en Oost-Europa. Dit
kostte sommige mensen in Venlo hun
baan. Dat heb ik als moeilijk en pittig
ervaren, ook al stond ik achter de strategie”, vertelt Caanen.

“De snelste duplex
printer ter wereld werd
geïndustrialiseerd”
Er zat echter ook een positieve keerzijde aan de strategie. In Azië werd
een productielijn opgezet waarop modules van een nieuw product geproduceerd zouden worden. Het betrof
een duplex printer die A3 of A4 papier
tegelijkertijd aan twee kanten kon bedrukken met een hoge snelheid. Caanen: “Er was nog geen enkele printer
in de wereld die dat kon. Deze nieuwe
technologie in een goed lopende productieketen omzetten was echter een
lastig karwei. Al snel nam de urgentie
van het project in Azië toe en bleek
het complexer dan gedacht, waardoor
ik besloot mijn huidige functie vaarwel te zeggen en me als projectleider
fulltime te storten op de industrialisatie van ons nieuwe product. Ondanks
enkele drempels in het opschalen van
de productie, slaagde het project. De
snelste duplex printer ter wereld werd
geïndustrialiseerd.”
Vice President
Na het volledig doorlopen van de
leercurve van ons nieuwe product,

Carrièreadvies
“Als je carrière wilt maken in een bedrijf,
dan moet je eens kijken wat voor mensen
er in de top van de organisatie zitten. Als
het merendeel met een R&D achtergrond
in de top van de organisatie zit, dan weet
je dat het technologie is wat de klok slaat.
Dit is ook bij Océ het geval. Om draagvlak
te creëren voor een nieuwe stap in je loopbaan moet je dichter bij de kern komen van
het bedrijf,” benadrukt Caanen. “Een ander
carrièreadvies dat ik wil geven is dat je jezelf in het diepe moet durven gooien ergens
in je loopbaan. Bouw niet continu door op
hetgeen waar je al een expert in bent, maar
durf ook eens een discipline te beoefen
waarin je nog niet alles weet. Dat werkt
motiverend en inspirerend,” oppert Caanen.

volgende een reorganisatie van de supply chain van Océ in 2007, waarbij
Caanen nauw betrokken was. In 2008
richtte Caanen met zijn team zich op
het ontwikkelen van een plan voor verdere centralisatie van de supply chain
functie. Dit werd in december goedgekeurd door het bestuur, wat leidde tot de
lancering van het plan en de promotie
van Caanen tot Vice President Global
Planning & Inventory Control. “Ik kreeg
de verantwoordelijkheid over alle goederenstromen en had drie planningsteams
onder me. Een team voor machines,
een team voor onderhoudsonderdelen
en een team voor gebruiksmaterialen.
We begonnen met onze nieuwe managementstructuur dat onderdeel was
van het goedgekeurde voorstel. In 2009
sloeg echter de crisis toe, waardoor het
nog maar over één ding ging: alle voorraden eruit. Niet veel later kondigde
Canon aan om Océ te gaan overnemen.
Een deel van de schade van de crisis
werd gerepareerd in 2010 en vanaf 2011
ging het voornamelijk over de integratie
van Océ en Canon. Mijn taak lag uiteraard in het integreren van de supply
chains. Eén van de eerste dingen die ik
deed was het zetten van een kruis door
mijn eigen rol, omdat ik wist dat deze
functie niet zou werken in de Canon

structuur. Met de integratie van Canon en
Océ heb ik me nog drie jaar beziggehouden, waarvan twee jaar met het integreren
van de supply chains en het laatste jaar
met ondersteunende processen, zoals Finance, Service en IT.”
Een sprong in het diepe
In 2013 kwam Caanen op het punt waarin
hij zichzelf voor een keuze zette. Binnen
het onderwerp van Supply Chain Management zou het voor Ramon niet veel spannender worden dan zijn voorgaande functies bij Océ. Hierdoor werd de keuze een
logistieke uitdaging bij een ander bedrijf
of het uitoefenen van een andere discipline bij Océ. Het werd het laatste. Caanen:
“Ik maakt een overstap naar iets dat totaal
niet te maken heeft met Supply Chain Management. Ik werd Vice President Services
Innovation en ging me met een groep van
toen slechts vijf mensen richten op het innoveren van onze document outsourcing
services. Document outsourcing is het
concept waarbij bijvoorbeeld post- of printkamers binnen een bedrijf of instelling
worden overgenomen en bediend door
de partij waaraan de print- en documentdiensten worden uitbesteed. Vandaag de
dag telt onze businessunit al 22 mensen.
Doordat de traditionele document outsourcing services sterk papier gedreven
zijn en het gebruik van papier afneemt,
richten we ons voornamelijk op het ontwikkelen van nieuwe diensten die aansluiten bij de digitale transformatie van de
document-processen van onze klanten Dit
is de uitdaging waar we nu vol voor gaan.”

“Ik zette een kruis door mijn
eigen rol”
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Internationaal

Al is de Internationale Activiteiten Commissie (Interact.cie) pas 25 jaar
geleden uit Industria ontsproten, toch heeft het al een hele historie. In
deze afgelopen jaren is zowel Interact.cie als ESTIEM, het internationale
netwerk, veel gegroeid. Met de Silver Strike activiteit enkele maanden
geleden is het 25-jarig jubileum goed gevierd, en het komende jaar wordt
ook het vierde lustrum van Interactie als vereniging gevierd. Voordat het
feest kan losbarsten in de lustrumweek van 21 tot en met 25 maart 2016,
is het leuk om eens terug te kijken naar de geschiedenis van onze mooie
ondervereniging.
TEKST Rens van den Elsen

25 jaar Interactie
1990 – 1996
Nadat in 1989 de Berlijnse muur viel,
was er meer mogelijk buiten de grenzen van Nederland. Europa begon weer
langzaam één geheel te worden en dat
leverde overal nieuwe dromen en inspiraties op. Door studenten technische bedrijfskunde in Eindhoven werd in 1990
al snel ingespeeld op deze veranderingen door het opzetten van een internationale organisatie die deel uitmaakte van
Industria, met als doel meer contacten
aan universiteiten in het buitenland te
bereiken. Vanuit studenten van VWI
- de Duitse vereniging voor studenten
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Industrial Engineering - en vanuit enkele studenten van andere Europese
universiteiten, kwam ook de wens naar
voren om een Europees netwerk te starten voor studenten Technische Bedrijfskunde. In deze tijd was dit allemaal nog
niet gemakkelijk, aangezien al het contact nog via brieven verliep in plaats van
e-mails. Toch wist men elkaar te bereiken en vanuit deze gemeenschappelijke
droom werd enkele maanden later de
basis gelegd voor het ESTIEM (Europen
Students of Industrial Engineering and
Management) dat we nu nog kennen.
Maar ook in Eindhoven zat men niet stil.

Om te voldoen aan de nieuwe vraag naar
buitenlandse contacten en excursies
werd een nieuwe commissie opgericht
die onder het Industria bestuur aan deze
vraag ging voldoen. De naam van deze
internationale commissie werd Interact.
cie, een naam die het zes jaar lang heeft
volgehouden.
Gedurende de eerste jaren was het erg
druk binnen de commissie en werden
er veel evenementen georganiseerd. Zo
had ESTIEM zijn tweede officiële Council Meeting, ook wel Algemene Leden
Vergadering, in Eindhoven. In een week

vol leuke, maar ook serieuze activiteiten
zette Eindhoven toentertijd al een prachtig evenement neer en daar zijn we de
jaren daarna zeker niet mee opgehouden.
1996 - 2016
In 1996 werd de Interact.cie een zelfstandige vereniging, met eigen regelementen en een nieuwe naam. Dichtbij
de oude naam en toch professioneel
werd ‘Interactie’ de naam van de vereniging en werd het eerste Interactie
bestuur gekozen, dat geen onderdeel
meer was van het Industria bestuur.
De afgelopen jaren hebben twintig besturen hun best gedaan om Interactie
als vereniging naar een hoger niveau te
brengen.
Ook binnen ESTIEM speelt Interactie
nog steeds een belangrijke rol. Naast
alle fantastische evenementen die hier
in Eindhoven om de paar maanden worden neergezet, zijn we ook altijd een
innoverende en actieve Local Group geweest. Zo was Eindhoven afgelopen jaar
de meest actieve Local Group van heel
ESTIEM. Ook zijn er in Eindhoven de
afgelopen jaren veel evenementen georganiseerd. De evenementen variëren
enorm: van leerzame en inspirerende
evenementen zoals de Academic Days
tot aan de jaarlijks terugkerende ontspanningsactiviteiten zoals de Carnaval

Activity Week. In Eindhoven kunnen
ESTIEMers dus voor alles terecht.
Na al deze mooie jaren staan nu twintig
jaar als officiële vereniging en vijfentwintig jaar internationaal op de teller.
Dit willen we het komende jaar gaan
vieren met speciale lustrumactiviteiten,
waarbij we natuurlijk iedereen van harte
uit willen nodigen. De eerste activiteit is
de foto die genomen zal worden op 10
september aanstaande, waarvoor alle
Interactieleden uitgenodigd zijn om
vereeuwigd te worden. Daarnaast zal
in de week voor onze verjaardag op 25
maart 2016 een prachtige lustrumweek
plaatsvinden met mooie feesten. Ook
zullen komende evenementen, zoals de
members trip en Local Group exchanges
in het teken staan van het lustrum. Genoeg reden dus om ook dit jaar niks te
missen!

Foto links Groepsfoto CM II
In 1991 kwamen ESTIEMers voor het
eerst in Eindhoven bij elkaar voor de
tweede Council Meeting. Een veel
kleinere groep dan vijfentwintig jaar
later bij de Council Meetings te zien zou
zijn.
Foto rechts Groepsfoto Silverstrike
In maart 2015 kwamen meer dan 80
ESTIEMers en 90 ESTIEM alumni bij
elkaar om de geschiedenis van 25 jaar
ESTIEM te vieren. Tijdens een vijfdaags
evenement vol feesten en herinneringen
was er voor iedere generatie plaats om
de geschiedenis te vieren.
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Internationaal

Met het IRP naar Noord-Amerika!
Het afgelopen jaar
hebben 22 studenten
deelgenomen aan
het International
Research Project. Dit
jaar verkenden zij
tijdens hun studietrip
het thema Innovating
Towards Zero.
Bestemming: NoordAmerika.
TEKST Willemijn Steens
FOTOGRAFIE Rick van der Wiel

Dag 1 Op naar de USA en Canada voor
drie weken! We gaan kijken hoe de bedrijven daar invulling geven aan het
thema “Innovating Towards Zero”.

Dag 3 De eerste bedrijfsbezoeken zijn
een feit. 1776 heeft ons laten zien wat
een start-up incubator allemaal doet,
waarna we bij de Information Technology & Innovation Foundation (ITIF)
verschillende discussies over het thema gevoerd hebben.

Dag 2 Vandaag was een culturele dag
met een rondleiding langs alle belangrijke monumenten in Washington. Als
afsluiting van de dag hebben we een
teambuilding activiteit in een escape
room gedaan.
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Dag 4 Onderweg naar New York zijn
we bij American Disposal langsgegaan.
Zoals ze zelf al toegaven zijn Amerikanen lui, wat voor een heel andere
recyclesysteem zorgt. De mentaliteit
is; gewoon alles in één bak gooien en
iemand anders zoekt het wel uit.

Dag 5 Na een vrije ochtend waarin iedereen iets anders heeft
gedaan, was er in de middag een rondleiding bij Shapeway, een
bedrijf opgericht door een TU/e alumnus, geregeld. Hier hebben we verschillende 3D printers en producten gezien. Na een
snelle stop bij het hotel zijn we naar een honkbalwedstrijd van
de New York Mets gegaan.

Dag 6 Weekend! Met weer een vrije
ochtend is iedereen in groepjes de stad
gaan verkennen. ‘s Middags hebben we
de wandeling over de Brooklyn Bridge
gemaakt en een rondleiding gehad
van Brooklyn Jim langs het 9/11 monument en de verschillende wijken in
New York.

Dag 7 Na een bezoek aan de “Top of
the Rock” is iedereen uitgeput in slaap
gevallen in Central Park. Na een week
vol vroege ochtenden had iedereen dat
moment van rust wel even nodig. Na
een korte wandeling over de High Line
zijn we gaan eten in een binnentuin.

Dag 8 De dag die in het teken stond van
Accenture. We hadden een dagvullend
bedrijfsbezoek met verschillende sprekers uit het bedrijfsleven en van Accenture zelf.

Dag 9 Bij Philips Research hebben we
vandaag verschillende uitvindingen
gezien die vooral voor de mannen erg
confronterend waren. ‘s Middags zijn
we naar IFF gegaan, waar geur- en
smaakstoffen gemaakt worden. Na
een zeer goede presentatie over verschillende Technisch Bedrijfskundige
onderwerpen hebben we in de fabriek
rondgekeken en een en ander geroken.

Dag 10 Op naar Boston! Onderweg zijn
we natuurlijk nog even gestopt bij Yale.
Daar bleken alle gebouwen niet zo oud
te zijn als dat ze leken. ‘s Avonds hebben we nog een tweede rondleiding
gehad in Boston zelf, van een man in
traditionele klederdracht.

Dag 11 Vandaag zijn we bij Mendix
langsgegaan. Bijna iedereen van ons
heeft met de software gewerkt en
het was daarom erg interessant om te
ontdekken wat de gedachte achter de
software is. Gedurende de middag zijn
we bij M.I.T aan het werk gezet met een
case over een zelfrijdende fiets.
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Dag 12 Vandaag was een dag vol met
LED-lampjes bij Philips Color Kenetics,
die onder andere het Empire State
Building van verlichting voorzien. Na
het bedrijfsbezoek was er tijd voor ontspanning bij het zwembad in het hotel.

Dag 14 We zijn in Canada! Hier zijn we
meteen helemaal nat geregend onder
de Niagara Falls en hebben we genoten
van een vuurwerkshow.

Dag 13 Dit was een hele lange reisdag,
die we hebben afgesloten met een barbecue bij de Finger Lakes.
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Dag 16 Vandaag hebben we een zeer
innoverende rondleiding gehad bij het
Toronto Rehabilitation Institute, waar
we onder andere het ijslab hebben
gezien. ‘s Middags zijn we ontvangen
door de Consulaat-Generaal bij een 3Dexpositie.

Dag 15 Vandaag stonden een bezoek aan het Innovation Centre van Cisco en een projectpresentatie van IBI Group op het
programma. Hierna hebben we heerlijke worsten kunnen eten
bij Wurst.

Dag 17 Na een presentatie bij SAP over
innoveren naar nul code zijn we doorgereden naar London om Fanshaw
college te bezoeken. Hier hebben we
een rondleiding gehad en zijn we in
de moestuin ontvangen met heerlijke
hapjes verzorgd vanuit de koksopleiding.

Dag 19 Vandaag stonden de grootste
namen van de reis, Pepsi Co. en Google
op het programma. Bij Pepsi Co. hebben
we six sigma in de praktijk gebracht
met een supply chain game, waarna
we bij Google een innovatief product
moesten bedenken en presenteren.
Natuurlijk hebben we ook nog even de
vrijdagmiddag borrel meegepakt.

Dag 21 We zijn vandaag veranderd in
een stel gangsters tijdens de Gangster
Tour. Het donkere verleden van Chicago is aan bod gekomen en iedereen
heeft genoten van een vrije middag. ‘s
Avonds vond het afscheidsdiner plaats.
We hebben kunnen genieten van een
overheerlijke Mexicaanse maaltijd.

Dag 18 Alleen maar rijden, rijden en
nog meer rijden was het voor vandaag,
maar uiteindelijk zijn we weer terug in
Amerika, in de Windy City of Chicago.

Dag 20 Dit was voor iedereen een vrije
dag. Iedereen is de stad in gegaan om
de stad te verkennen per fiets, te voet
of per boot.

Dag 22 Vandaag gingen we op pad
naar Nederland, IJsland, Argentinië of
Miami, terugkijkend op een leerzaam
en gezellig IRP.
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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.

Maud Bollen
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Nadat ik mijn afstudeeropdracht binnen Unilever heb afgerond, ben ik bij hetzelfde bedrijf
aan de slag gegaan als Global Procurement
Analyst. Ik ben voornamelijk bezig met het
ontwikkelen van de inkoopstrategieën door
middel van het analyseren van het portfolio
van functionele ingrediënten. Het portfolio
bestaat uit ingrediënten zoals vitamines en
natuurlijke kleurstoffen die we inkopen voor
bijvoorbeeld de margarine en ijsjesfabrieken
over de gehele wereld. Ik ben betrokken bij
onderhandelingen met leveranciers en ben
daarnaast bezig met projecten zoals het reduceren van de complexiteit op het gebied van
leveranciers en het aantal type ingrediënten
dat we inkopen. Mijn hoofdtaak is continu
zoeken naar mogelijkheden om het portfolio
te optimaliseren.
Wat zijn eventuele plannen?
Het lijkt mij erg leuk om me in de toekomst
meer te richten op innovatie management en
nog dichter bij de merken van Unilever en de
consumenten te staan. Bijvoorbeeld van begin tot eind betrokken zijn bij het ontwikkelen en introduceren van een nieuwe verpakking voor de Dove shampoos of een nieuwe
Ben & Jerry’s smaak. Daarnaast lijkt het mij
een leuke uitdaging om voor een aantal jaar
in het buitenland te werken.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
De opleiding biedt met name een bepaalde
denkwijze; de manier waarop je tegen problemen aankijkt en hoe je deze aanpakt.
Daarnaast komt de wiskundige basis die ik
tijdens de opleiding heb gelegd en de ontwikkeling van analytische vaardigheden goed van
pas bij mijn functie. Het cijfermatig kunnen
onderbouwen van de strategieën vind ik erg
waardevol. Bovendien is het een voordeel dat
de masteropleiding aan de TU/e geheel in het
Engels is, aangezien ik in mijn functie de gehele dag in het Engels communiceer.
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Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
De nadruk voor mij ligt op het kwantitatieve
gedeelte. Ik maak keuzes op basis van kwantitatieve analyses, gericht op bijvoorbeeld
prijzen en volumes. Deze kwantitatieve analyses komen voornamelijk van pas bij het
projectmanagement, de onderhandelingen
en het relatiemanagement met leveranciers.
Daarnaast zijn communicatie, overtuiging en
samenwerking zijn van essentieel belang.
Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?
Ik ben lid geweest van de studentenvereniging SSRE, waar ik meerdere commissies
heb gedaan. Hierdoor heb ik bijvoorbeeld
leren vergaderen, netwerken en organiseren.
Daarnaast heb ik een bestuursjaar gedaan bij
UniPartners Eindhoven, wat mij veel ervaring heeft gebracht op het gebied van projectmanagement. Ook heb ik veel gehad aan het
internationaal semester in Argentinië. Door
dit semester heb ik leren samenwerken met
teamgenoten vanuit verschillende culturen.
Dit is cruciaal binnen mijn huidige functie.
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?
Een advies voor tijdens de opleiding is om bij
een bedrijf af te studeren dat je aanspreekt.
Dit is een ideale mogelijkheid om te kijken of
een bedrijf bij je past en om een netwerk op
te bouwen binnen het bedrijf.
Een advies voor na de opleiding is om vanaf
de start van je carrière bewust tijd vrij te maken voor persoonlijke ontwikkeling en het
creëren van zelfinzicht. Een traineeship biedt
automatisch trainingen en coaching. Echter
kun je ook, als je geen traineeship doet, zelf
actief op zoek gaan naar mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling. Zo heb ik een
mentor binnen het bedrijf gezocht waarmee
ik regelmatig coachingsgesprekken heb over
onder andere mijn carrière pad en heb ik een

coach in opleiding buiten het bedrijf waarmee ik spar over mijn drijfveren. Daarnaast
ben ik actief aan de slag gegaan met het organiseren van trainingen en bijeenkomsten
voor mensen binnen de afdeling.

Maud Bollen
Leeftijd: 24
Jaar van afstuderen: 2014
Organisatie: Unilever
Functie: Global Procurement Analyst

Hayo Jongejans
SCOPE 2, 2015

Tom Bouman
SCOPE 4, 2015

Management Trainee
Fokker Technologies

Business Analyst
Viggo Eindhoven Airport

Fränk de Jong
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn afstuderen (Innovation Management) ben ik direct als zelfstandige begonnen bij het Innovatieplatform Loods Limburg. Daar heb ik me bezig gehouden met
innovaties in de agrarische sector. In de tussentijd ben ik met mijn compagnon, Robin
de Bruijn, ook begonnen met het bedrijf
EmulTech. EmulTech levert apparatuur aan
de farmaceutische industrie voor de ontwikkeling en productie van een nieuwe generatie
medicatie. Als medeoprichter ben ik verantwoordelijk voor de verkoop van de apparatuur
en de financiën van de organisatie.
Wat zijn eventuele plannen?
In de afgelopen zes jaar heeft EmulTech voornamelijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van
de apparatuur. We hebben op het moment 2
systemen (INFINITY Mini en INFINITY Lab)
gereed. Deze zijn we nu in de farmaceutische
industrie aan het introduceren. We willen in
de komende jaren de technologie verder opschalen. Zodoende kunnen we ook nieuwe
applicaties in de voedingsindustrie, chemie
en de cosmetische industrie bedienen. Daarnaast zijn we altijd opzoek naar nieuwe applicaties van onze technologie om aan onze
klanten aan te bieden.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Het belangrijkste van mijn opleiding is de
proactieve, zelfstandige en academische houding die je bijgebracht wordt. De specifieke
achterliggende theorie gebruik ik zeer beperkt in mijn dagelijkse werkzaamheden. Het
starten van een bedrijf is dan ook geen rocket
science; het is vooral doen. Daarbij moet wel
gezegd worden dat de modellen die tijdens
de studie gebruikt worden zoals bijvoorbeeld
het model om de mate van innovativiteit van
de klanten uit te drukken (innovators – laggards) soms terug komen. Echter wordt dan
eerder de vraag gesteld wat het voor het verkoopproces betekent dan welke fasen er zijn.
Ondernemen is veel meer de kennis toepassen dan het hebben van de kennis.

en de P&L) kwantitatief. Dit is geen bewueste
keuze gehad, nog heb ik hier ooit over nagedacht om een dergelijke keuze te maken. Het
is onderdeel van het werk.
Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?
Naast mijn studie ben ik actief geweest in
verschillende commissies bij studentenvereniging SSRE en dispuut HID Quare. Verder
heb ik altijd een bijbaan gehad (Eindhoven
Airport, Hotel Pierre, Restaurant Gauchos,
Unipartners) en heb ik een tijd in het buitenland gestudeerd. Een studentenvereniging
en dispuut dragen in een belangrijke mate
bij aan je vorming. Tevens biedt het de mogelijkheid om ervaring op te doen in finance,
project management etc. Bijbaantjes bieden
een goede mogelijkheid om al werkervaring
op te doen en een juiste werkethiek te vormen. Het studeren in het buitenland vormt
je op het gebied van zelfredzaamheid en geeft
de mogelijkheid om een extra taal vaardig te
worden. Van alle drie de activiteiten heb ik
nog regelmatig plezier.

Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?
Studeren is een voorrecht. Geniet ervan. Kijk
daarnaast eens verder dan de voor de hand
liggende mogelijkheden, zoals het werken
bij een multinational. Kleine bedrijven of je
eigen bedrijf beginnen is ook een waanzinnig interessante optie! De proeftuinen die het
TU/e Innovation Lab aan het opzetten zijn,
zoals het Automotive Lab, zijn daarbij zeker
een aanrader. Als ik dat zie, realiseer ik me
dat ik 10 jaar te vroeg geboren ben.

Fränk de Jong
Leeftijd: 32
Jaar van afstuderen: 2009
Organisatie: EmulTech BV
Functie: CEO en co-founder

Juliëtte van den
Hoven
SCOPE 2, 2015
Directeur Hofax BV

Coen Oreel
SCOPE 4, 2015
Team manager Operations
Scheduling Heineken

kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Mijn werk bestaat voornamelijk uit het managen van relaties met mijn stakeholders,
klanten, leveranciers, aandeelhouders en collega’s. Dit zijn meer kwalitatieve gesprekken.
Kwalitatieve componenten zitten in sales. Op
veel deuren kloppen om een paar klanten te
kunnen bedienen. Daarnaast is het bijhouden van de financien (specifiek de cash flow
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En verder

Bestuur stelt zich
voor

Ik ben er zo een zonder een zachte G, zo
een van boven de rivier. Toch voel ik me
na drie jaar studeren en wonen in Eindhoven wel Brabander. Komend jaar zal
ik de voorzittersfunctie van het 52e bestuur van Industria voor mijn rekening
nemen. Maar wie ben ik nu eigenlijk?
Ik ben Sebastiaan Hooijschuur en kom
oorspronkelijk uit Hellevoetsluis. Na
ruim 17 jaar daargewoond te hebben
was het tijd om lekker te gaan studeren.
Mijn interesses lagen zowel bij techniek
als bij bedrijfskunde, waardoor ik al
gauw bij Technische Bedrijfskunde uitkwam. Ik had daarnaast de drang om
op mijzelf te gaan wonen, hierdoor was
de keuze snel gemaakt en besloot ik in
Eindhoven te gaan studeren.

Geboren en getogen Brabantse, mocht je
de zuidelijke zachte G nog niet hebben
opgemerkt. Sinds twee jaar woonachtig
in Eindhoven en het ‘klènne durpke’
Luyksgestel verlaten. Echter in het weekend nog wel vaak te vinden in de bossen,
waar ik leiding ben bij de scouting van
de zogeheette kabouters. En met carnaval, als lid van twee verenigingen.
Mijn naam is Daphne Schijvenaars, 21
jaar jong en geboren op 11-11. Misschien
dat dit de voorliefde voor het één-weekdurende verkleedfeest doet verklaren.

Tegenwoordig ben ik een student die
graag fitnesst, voetbalt en een borreltje
drinkt in The Villa. In mijn tweede jaar
ben ik actief geworden bij Industria. In
dat jaar heb ik in de Induskia- en Lustrum Eindfeestcommissie gezeten. Bij
deze commissies heb ik ontzettend leuke ervaringen opgedaan, daarom heb ik
ontzettend veel zin om fulltime met Industria en haar leden bezig te zijn!

Als lid van de tappersgilde en ervaring
in een aantal andere Industria commissies, zal ik dit jaar de functie van secretaris vervullen. Hierbij onderhoud ik
onder andere het contact met de leden
en begeleid de Bachelor Study Club,
ROTC-, en Belgiëreis commissie. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de
gezelligste borrelruimte van TU en omstreken: PSB The Villa. Dus mocht je nu
ideeën hebben over wie het pulluhrijk
dit jaar moet vertegenwoordigen, heb je
andere vragen, opmerkingen, of wil je
me gewoon graag spreken, wandel dan
gerust de bestuurskamer eens binnen!

Sebastiaan
Hooijschuur

Daphne
Schijvenaars

Voorzitter

Secretaris

Foto Kinga Droog

Een nieuw collegejaar betekent ook een nieuw
bestuur. Met wie krijgen we dit jaar te maken?
Het 52e bestuur van studievereniging Industria
stelt zich graag even voor.

Ik ben Marjolein en ben opgegroeid in
een rustig Brabants dorp tussen Breda
en Nationaal Park De Biesbosch, genaamd Made. Na het behalen van mijn
VWO-diploma ben ik in Eindhoven
terechtgekomen. Toen ik na een paar
maanden een kamer gevonden had, ben
ik actief geworden bij Industria door
plaats te nemen in de Introcommissie.
Daarna heb ik ook de jaarboekcommissie en de BachelorStudyclubcommissie
gedaan. Mijn school- en studiecarrière
heb ik tot zover nominaal doorlopen.
Afgelopen jaar merkte ik dat de motivatie die ik altijd heb gehad om hard te
werken voor mijn prestaties wegzakte,
waardoor ik heb gekozen voor een bestuursjaar tussen mijn bachelor en mijn
master. Uiteindelijk is de keuze gevallen
op Industria en ga ik komend jaar aan
de slag als penningmeester.
Komend jaar zal ik de taken met betrekking tot de financiën van Industria op
me nemen, dus als je vragen hebt over
declaraties of de begroting van je commissie kun je altijd bij mij terecht. Ook
voor andere vragen of goede ideeën
staan de deuren van de bestuurskamer
natuurlijk altijd open. Daarnaast zal ik
commissiebegeleider zijn van de commissies van het Gala, het Congres, het
Industria Leden Weekend, de Intro en
de MasterStudyclub. Ik heb er heel veel
zin in om er samen met mijn bestuur
een fantastisch jaar van te maken!

Marjolein de Been

Penningmeester
SCOPE SEPTEMBER 2015

38

01 Van links naar rechts Hilde, Tom,
Daphne, Sebastiaan, Marjolein en Tamara

01

21 jaar geleden kwam ik ter wereld in
het pittoreske Venray, een dorpje net
over de Limburgse grens. Het was nog
even spannend welke naam ik zou krijgen, maar uiteindelijk werd ik Hilde (en
mijn tweelingzus Lotte, maar naar die
naam luister ik af en toe ook). Na al drie
jaar behoorlijk actief te zijn geweest bij
Industria, mag ik komend jaar de functie van Project Manager invullen.

Dit jaar neem ik het stokje over van mijn
voorganger Commissaris Onderwijs en
zal ik me met veel plezier inzetten voor
betere educatie voor de TBK student.
Met al je opmerkingen, vragen, klachten
en andere onderwijszaken kun je bij terecht. Spreek me vooral aan! Daarnaast
zal ik natuurlijk een aantal commissies
begeleiden, waaronder het IRP, de Business Trip en de Eerstejaarscommissie.

Hoewel ik al een aantal jaren meewerk
aan de SCOPE als (hoofd-)layouter, is
dit de eerste keer dat ik daadwerkelijk
woorden op papier zet voor het bladmagazine. Komend jaar zullen de trouwe
lezers mijn schrijfkunsten nog vaker
tegenkomen, aangezien ik als Project
Manager de taak van hoofdredacteur op
mij zal nemen. Naast de SCOPE ben ik
onder andere verantwoordelijk voor de
TU/e Finance Week. Dit is een nieuw
concept, geïnitieerd door ons bestuur,
waarbij we studenten universiteitsbreed
bekend willen maken met alles wat met
financfinanciëne te maken heeft. Ook
zal ik bezig zijn met de nieuwe website,
waar mijn voorganger al hard aan heeft
gewerkt heeft afgelopen jaar. Verder
staan nog een aantal andere projectjes
op het programma, maar daarover later
meer. Voor nu wens ik de lezer nog veel
leesplezier. Tot snel!

21 jaar geleden ben ik geboren in
Sleeuwijk, wat (gelukkig) nog net in
Noord-Brabant ligt. De Brabantse gezelligheid kon ik na de middelbare school
eigenlijk niet missen, waardoor ik in
Eindhoven terecht kwam. Jarenlang heb
ik gegolft en paardgereden, maar dit
was lastig te combineren met studeren,
waardoor ik mijn paard uiteindelijk heb
verkocht. In Eindhoven ben ik begonnen met hockey en kwam ik erachter dat
het koffiehok en omstreken best gezellig
is. Een aantal commissies volgden, met
als één van de gezelligste het tappersgilde van de prachtige PSB The Villa. Deze
gezelligheid smaakte naar meer en ik
heb veel zin om komend jaar Industria
nóg iets mooier te maken, samen met
de rest van het bestuur.
Vergeet niet, de deur van het bestuurshok staat altijd open, dus kom gerust
even langs!

Het collegejaar 2015-2016 staat weer
voor de deur en ik heb de eer gekregen
om dit jaar deel uit te maken van het bestuur dat Industria zal gaan leiden.
Allereerst zal ik wat over mezelf vertellen. Ik ben inmiddels 22 jaar en ben
geboren en getogen in Veldhoven. De
keuze om in Eindhoven te gaan studeren was voor mij dan ook snel gemaakt,
omdat ik de stad Eindhoven als gezellige
stad al kende. De juiste studie kiezen was
een grotere uitdaging. Ik heb namelijk
eerst een jaar Technische Natuurkunde
gestudeerd, waarna ik aan Technische
Bedrijfskunde ben begonnen, waar ik
helemaal op mijn plek zit. Hier ben
ik dan ook in aanraking gekomen met
Industria, waar ik direct een vertrouwd
gevoel kreeg. Dit gevoel is alleen maar
sterker geworden gedurende de afgelopen 3 jaar en uiteindelijk sta ik nu aan
het begin van een fantastisch bestuursjaar. In mijn vrije tijd ben graag zowel
op de tennisbaan als op het voetbalveld
te vinden, maar ik geniet ook zeker van
de derde helft. Ik ben bang dat dit jaar
de vrije tijd gering zal zijn, maar gelukkig heeft Industria overal een oplossing
voor, dus zal de derde helft in The Villa
worden voortgezet.
Ik zal komend jaar het stokje over gaan
nemen van Dylan Rijnen, dus dat wil
zeggen dat ik de functie Commissaris
Externe Betrekkingen ga bekleden. Dit
houdt in dat ik verantwoordelijk ben
voor het onderhouden en het uitbereiden van contacten met bedrijven. Ook
probeer ik zoveel mogelijk sponsorgeld
binnen te halen voor de vereniging om
zoveel mogelijk inhoudelijk interessante en leuke activiteiten neer te zetten
voor onze leden. Dus ben je als student
een enorme geldschieter of heb je gewoon zin om gezellig te komen kletsen,
kom vooral langs in het artistiek verantwoorde bestuurshok!

Tom Koks

Commissaris Externe Betrekkingen

Hilde Weerts
Project Manager

Tamara Schouten

Commissaris Onderwijs
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De vernieuwde IE Master
Innovation Management ziet het
licht

Eindelijk is het dan zover: na grote inzet
van een heleboel mensen is TU/e’s Graduate School een feit, en is de vernieuwde master Innovation Management (IM)
in september dan toch echt van start gegaan, samen met nog 21 andere masters
nieuwe stijl.
Het valt niet meteen iedereen op, maar
bij zo’n grote verandering komt heel
veel kijken: denk maar eens aan de
nieuwe programmastructuur gemaakt
door een programmacommissie, nieuwe roosters die ingenieus in elkaar gestoken zijn door medewerkers van de
onderwijsadministratie, nieuwe vakken
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die werden ontworpen door de docenten, nieuwe websites gecreëerd door
mensen van voorlichting, nieuwe reglementen en procedures ontwikkeld
door het opleidingsmanagement in samenwerking met de juristen. En al die
resultaten moesten vervolgens ter goedkeuring langs diverse gremia zoals het
Graduate School team, de Opleidingscommissie, de Examencommissie, de
Faculteitsraad, de Universiteitsraad en
het College van Bestuur. Het is een klein
mirakel dat deze enorme klus in minder
dan één jaar is geklaard. Een woord van
dank past aan ieder die zich hiervoor
heeft ingespannen!

Oké, IM nieuwe stijl is dus gestart. Het
eerste kwartiel is nog maar net begonnen, of de IM-masterstudenten moeten
al keuzes gaan maken. Voor studenten
die eerder het Bachelor College hebben
gedaan, is dat niet zo’n probleem; ze
zijn er zogezegd mee opgegroeid. Maar
voor studenten die van buiten de TU/e
komen, is die keuzevrijheid best even
wennen. Gelukkig ondersteunen de opleidingsdirectie en een speciale commissie van Industria in het maken van deze
keuzes door het organiseren van voorlichtingssessies. De eerste keuze betreft
het kiezen van een zogenoemde ‘track’.
Dat is een specialisatierichting binnen

de master met een set coherente keuzevakken. Op het einde van het eerste
kwartiel moet iedere student een keuze
hebben gemaakt tussen Track 1: ‘Business and Product Creation’ en Track 2:
‘Managing Innovation Processes’.
Wat deze tracks in de praktijk inhouden,
wordt pas echt goed duidelijk met een
voorbeeld. En wie kunnen daar beter
voor zorgen dan onze alumni die als
ambassadeurs van de opleiding fungeren. Twee van hen hebben letterlijk
het licht gezien. Ian van Eenennaam
en Luuk Verbakel zijn een beproefd
ondernemerskoppel dat al tijdens hun
IM-master een blueprint voor een digitale helpdesk ontwikkelde voor de
Stichting Kien. Meteen na hun afstuderen hebben ze het bedrijfje Elivatix
opgezet en bedachten ze een innovatief
product, de LunaLuxx levitatielamp. Dit
is een zuinige led-lamp die letterlijk in
de ruimte zweeft, een heel verrassend
effect als je het voor de eerste keer ziet.
De lamp combineert electromagnetisme
met ‘remote fosfor technology’, een wereldprimeur.
Track 1: ‘Business and Product
Creation’
Van Eenennaam en Verbakel begonnen
met het idee voor een product, gevolgd
door het eindeloos experimenteren met
de levitatietechniek en de fosfor disk, en
het vervolmaken van een prototype. Het
was een intensief proces met veel vallen
en opstaan, en het mocht niet te lang duren, want concurrenten lagen op de loer.
De eerste zijn, dat was de uitdaging. Tegelijkertijd moest voldoende geld worden ingezameld om een nulserie, een
eerste kleine oplage, te kunnen vervaardigen. Dat werd gedaan middels ‘crowd
funding’. De Kickstarter-website fungeerde daarbij als een springplank, in
combinatie met een actieve marketing.
Veel tijd ging zitten in het benaderen
van websites en het verleiden van bloggers en ‘trend watchers’ om een review
te schrijven. Ook sociale media zoals
YouTube, Facebook en Twitter werden

IM mentor
matching app
De IM mentor matching app is een
software tool waarin docenten en studenten hun voorkeuren voor thema’s
binnen het IM-domein kunnen aangeven. Na invulling worden er een vijftal
student-docent matches gemaakt door
het achterliggende softwareprogramma. Iedere student kan vervolgens met
deze vijf mentoren in gesprek gaan om
te peilen of het voldoende klikt. Op
deze wijze blijft het aantal gesprekken
dat docenten met studenten voeren
beperkt, en is er uitzicht op een match
vanwege overeenkomst in inhoudelijke
interesses.

ingezet. De LunaLuxx verscheen op tientallen websites over de hele wereld, van
Japan tot Zweden, van Rusland tot Brazilië, en bij bloggers was er alom verbazing en bewondering voor. Het leverde
tienduizenden ‘page views’ op, waaruit
uiteindelijk 403 ‘backers’ voortkwamen
die wilde sponsoren. Het was enorm
spannend tot op de laatste dag, maar
het is Ian en Luuk gelukt om de vereiste
65.000 euro bij elkaar te krijgen.
Track 2: ‘Managing Innovation
Processes’
Naast de fondswerving, moesten er
ook producenten worden gevonden.
Immers de hele productie zou worden
uitbesteed. Het vinden van de juiste
partners was een enorme klus, waarbij
veel tijd is gaan zitten in overleg en onderhandelingen over kostprijzen, kwaliteit en levertijden. De volgende stap
was het plannen en de organisatie van
de productie, inclusief het bewaken
van de kosten, de doorlooptijden en de
kwaliteit. In deze fase staat het innovatiemanagementaspect centraal. Op dit
moment zitten Van Eenennaam en Verbakel middenin deze productiefase van

hun LunaLuxx lamp. De uitlevering naar
de 403 ‘backers’ is gepland voor januari 2016. Maar ook de ontwikkeling gaat
verder. Er wordt al met verschillende
kleuren fosfor geëxperimenteerd en met
het dimmen van de levitatielamp.
Bovenstaand voorbeeld geeft het multi-disciplinaire karakter van innovatieprocessen goed aan en illustreert ook
mooi de manier waarop de IM-specialisatietracks een eigen nadruk leggen. Beide alumni konden in het LunaLuxx-project al hun opgedane kennis en kunde
uit de Innovation Management master
goed gebruiken.
De tweede belangrijke keuze die door
IM-masterstudenten gemaakt moet
gaan worden, is het vinden van een persoonlijke mentor. Dat is een ervaren onderzoeker en docent die de student het
hele verdere masterprogramma bijstaat.
Deze keuze is niet zo gemakkelijk. Er
zijn immers vele topics en mentoren
beschikbaar. Op basis van persoonlijke
interesses worden studenten en mentoren gematched met behulp van een app.
Individuele gesprekken moeten vervolgens de uiteindelijke doorslag geven wie
het beste bij wie past.
Met de invoering van de Graduate School
is een belangrijke volgende stap gezet in
het innoveren van het onderwijs aan de
TU/e. De kop is eraf. De vernieuwde Innovation Management Master heeft het
licht gezien.

Dr. Frans M. van
Eijnatten
Programmaleider IM
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Vroeger werd alles nog met de hand
geschreven en verliep alle communicatie “face-to-face” of per brief. Dit gaat
echter al tijden niet meer zo. Tijden veranderen, maar de grote vraag is: hoe
gaat Industria met deze veranderingen
om?
De afgelopen jaren zijn er veel technologische veranderingen geweest,
waaronder de komst van het internet.
Het internet heeft een enorme impact
gehad op de manier van werken van
Industria. Zo zijn de communicatiekanalen voor activiteiten en Industrianieuws veranderd en gaat het allang
niet meer zoals vroeger.
Met het enorm populair worden van
het internet is de vorm van promotie
van activiteiten ook veranderd. Zo worden activiteiten op dit moment niet
alleen ofﬂine gepromoot, via ﬂyers en
posters, maar ook online met behulp
van Facebook en de nieuwsbrief. Door
deze veranderingen worden leden nog

beter bereikt. Op de Facebookpagina
van Industria worden vele nieuwsberichten, foto’s en activiteiten van Industria onder de aandacht gebracht.
Dit online medium is een relatief nieuwe vorm van promotie van Industria.
Een Industria-lid krijgt op dit moment
regelmatig een nieuwsbrief per email
met daarin een nieuws- en activiteitenoverzicht. Zo kan een lid in een oogopslag zien wat er is gebeurd binnen
Industria en welke activiteiten op de
planning staan en voor inschrijvingen
geopend zijn. Om deze nieuwsbrief
nog beter te maken, zal deze gepersonaliseerd worden. Hierdoor zullen
leden een activiteitenoverzicht zien
dat voor hen samengesteld is en niet
meer generiek is voor alle leden. Door
dit gepersonaliseerde overzicht zullen
zij nog makkelijker een keuze kunnen
maken uit de interessante activiteiten,
die Industria te bieden heeft. Door het
gebruik van deze twee media profiteren Industria en al haar leden van technologische veranderingen.

Foto Hilde Weerts

Proﬁteren van verandering

Sebastiaan
Hooijschuur
Voorzitter Industria

Foto Hilde Weerts

Veranderend onderwijs

Op dit moment bevind ik mij in de Verenigde Staten; een ontzettend fascinerend land. Op het eerste gezicht lijkt
het een erg westers land, maar toch
zijn er veel verschillen met ons kikkerlandje. Eén van deze verschillen is dat
studeren hier erg duur is. De overheid
geeft geen geld aan studenten en studieschulden van tienduizenden dollars
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zijn eerder regel dan uitzondering. Het
is dan ook interessant, gezien de veranderingen in ons eigen land komend
studiejaar, hoe dit de mentaliteit van
de studenten beïnvloed heeft. Ikzelf
ben erg benieuwd of de afschaffing
van de studiefinanciering als gift tot
veel veranderingen in het studentenleven gaat leiden. Worden studenten

gemotiveerder en wordt het belangrijker om sneller je papiertje te halen?
Worden er minder nevenactiviteiten
gedaan? We zullen het zien. Daarnaast
is de invoering van de nieuwe master,
Graduate School, ook zeer interessant.
Al is de verandering niet zo drastisch als
bij het Bachelor College, toch gaan veel
vakken op de schop, wat niet zonder
impact zal blijven. Over 2 jaar zullen we
het resultaat van deze veranderingen
pas weten, maar komend jaar gaan we
hard aan de slag. Tot slot, Amerikanen
maken een feestje van hun afstuderen
vanwege de bereikte prestatie. Ook al
is het voor velen nog lang niet zover, ik
vind dit een mooi voorbeeld om mee
naar huis te nemen.

Tamara Schouten
Commissaris Onderwijs Industria

In a world of people, a belief in people

Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale
carrièremogelijkheden? Dan is werken bij Vanderlande misschien iets
voor jou! Wij danken ons succes aan de combinatie van hoogwaardige
technologie én de passie van onze medewerkers. Zij zijn de drijvende
kracht achter onze material handling
systemen en bijbehorende
services voor tal van nationale en internationale distributiecentra,
luchthavens en sorteercentra. Kijk op onze website voor alle vacatures.
> vanderlande.com
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CHANGING TECHNOLOGIES
The impact on business operations
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Kijk voor meer informatie op
www.industriacongres.nl

