SCOPE

Jaargang

22

Nummer

4

Magazine van Studievereniging Industria & Alumni Vereniging Bedrijfskundig Ingenieurs

december 2015

Internationaal transport
De grens over van A naar B
Portbase

Engineering

Roland Berger

Communicatie

Design

Werken in

op de haven

Robot battles

consultancy

Pagina 9

Pagina 22

Pagina 26

Het erepodium bereik je
alleen met topsporters
daarom hebben we jou nodig
Een klantenbestand van ruim 4 miljoen dat steeds
verder groeit en vele felbegeerde publieks- en
vakprijzen. Dat hebben we aan onze 700 medewerkers te danken. Werken bij bol.com betekent
dat je kritisch en constructief bent, een collegiale
en commerciële instelling hebt, maar vooral dat je
plezier in en passie voor je werk hebt.

Wat kun je verwachten?

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

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

Vind jouw uitdaging op banen.bol.com.
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Bang voor Nederland
Afgelopen november bezocht ik een logistiek bedrijf in de buurt van Londen. Dit uit de
klauwen gelopen familiebedrijf verzorgt distributie van verse producten in Engeland.
De oprichter van het bedrijf is afgelopen jaar naar Barendrecht afgereisd om te leren
van Nederlandse collega’s. “Mijn grootste angst is dat een Nederlandse concurrent
een vestiging opent in Engeland”, verklaarde hij. Dit vond ik een verrassende uitspraak.
Nederland blijkt een voorloper op logistiek gebied, zeker internationaal. In deze SCOPE
bekijken we welke uitdagingen de revue passeren wanneer je goederen de grens over
stuurt.
Professor Albert Veenstra introduceert het thema. Hij geeft een overzicht van het
invoerproces. Hierna zoomen we in op twee partijen die een onderdeel van deze keten
tot zich nemen: Vos Logistics en Portbase. Frank Verhoeven, CEO van Vos Logistics,
vertelt hoe het bedrijf omgaat met nieuwe ontwikkelingen binnen internationaal
transport. De Rotterdamse Haven is een hoofdrolspeler in de logistieke prestaties van
Nederland. Portbase faciliteert informatietechnologie in de haven. In een interview
met Hans Rook, adviseur bij Portbase, wordt een beeld gegeven van het proces van
inklaring.
Verder leest u in deze SCOPE wat een technisch bedrijfskundige kan betekenen bij
Roland Berger en ORMIT. Ook nemen we een kijkje in de keuken van het nieuwe vak
Design Engineering en feliciteren we Joachim Arts met de Europese onderzoeksprijs.
Interactie blikt terug op ESTIEM-activiteiten die afgelopen zomer hebben
plaatsgevonden. In de kettingbrief spreken we deze keer Coen Oreel en Tom Bouman.
Tot slot nemen we afscheid van onze vaste columnist Noor Rijk. Vanaf nu zal Cas van
Elderen de SCOPE afsluiten met zijn inspirerende verhalen.
Ik wens u veel leesplezier toe!

Hilde Weerts
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema Internationaal transport
Nederland is al eeuwen een handelsland. We kennen allemaal de VOC, de
handel in grondstoffen uit de koloniën. Meer recent, de rol van Nederland
als draaischijf voor de wereldwijde bloemenhandel.
TEKST Albert Veenstra FOTOGRAFIE Tom Hessels

Internationaal transport
Handel kan niet bestaan zonder transport. Nederland is daarom een belangrijk knooppunt voor wereldwijde stromen van allerlei goederen: olie, ijzererts,
graan, fruit, medicijnen, en producten
die in containers worden getransporteerd. Dit komt tot uiting in de positie
van grote knooppunten zoals Schiphol
en de Port of Rotterdam, maar ook bij
logistieke hotspots, zoals Venlo.
Bij het internationale grensoverschrijdende transport zijn een aantal gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven
betrokken. In dit artikel geef ik een
overzicht van de rol van die partijen, om
daarmee een beeld te schetsen van de
wereld die schuil gaat achter onze positie als handelsland.

SCOPE DECEMBER 2015
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Handelstransactie
Het begint met een handelstransactie:
een koper koopt een product bij een verkoper in een ander land. De juridische
kaders voor internationale handel zijn
vastgelegd in internationale verdragen
van de VN. Denk aan de bepaling van de
verkoopprijs, de verplichting tot levering
en de afspraken die gemaakt kunnen
worden over betaling van het verkoopbedrag. Een belangrijk onderdeel van
de transactie is de afspraak tussen koper en verkoper met betrekking tot het
regelen van het transport. Er zijn standaardmodellen voor deze afspraken: de
Incoterms. Een voorbeeld van een Incoterm is Free on Board (FOB), die bepaalt
dat de verkoper de verkochte spullen
naar de laadhaven brengt, dat de koper
het zee- of luchttransport regelt en dat

eigendom van de goederen overgaat op
het moment dat de spullen aan boord
gaan van het schip. De Incoterms bevatten ook afspraken over wie de goederen
moet verzekeren.
Als de verantwoordelijkheden voor
transport in een handelstransactie verdeeld zijn, moeten koper en verkoper
die verantwoordelijkheden uit gaan
voeren. Ze nemen daar vaak elk een gespecialiseerde partij voor in de arm, die
weet hoe je (internationaal) transport
moet inrichten. Zo’n partij heet een expediteur, of in het Engels: freight forwarder. De Engelse term geeft wat beter aan
wat zo’n partij doet: vracht “doorsturen”
naar de volgende schakel in de keten.
Een expediteur is daarmee een schakel
tussen opdrachtgevers en de eigenlijke

transporteurs. Een expediteur heeft toegang tot allerlei transportmogelijkheden
en de daarbij behorende prijsafspraken.
Tevens weet hij welke documentatieverplichtingen gelden voor welke transportmodaliteit.
Transport
De juridische kaders voor de verschillende
transportmodaliteiten
(weg,
spoor, binnenvaart, zee, lucht) zijn
vastgelegd in internationale conventies.
Die voor het wegtransport bijvoorbeeld,
heet Convention Relativ au Contrat de
Transport International de Marchandises par Route (CMR). Hierin is vastgelegd wat de transportvoorwaarden
zijn, wie waarvoor verantwoordelijk is
als er iets misgaat en wat de maximale
aansprakelijkheid is voor de transporteur als er schade is aan de lading. Bij

wegtransport is dat Special Drawing
Right (SDR) 8,33 per kilo, wat ongeveer
neerkomt op €11,50-. Voor een container van 15 ton is de aansprakelijkheid
dus maximaal €172.500,-, terwijl de
waarde van zo’n container vol met elektronica een veelvoud daarvan kan zijn.

gevaarlijke stoffenconventie ADR. Op de
ferry gelden andere voorwaarden, omdat
de ferry onder de zeevaartconventie valt.
Dit betekent dat de chauffeur soms extra
papieren bij zich moet hebben, om aan
eisen van het zeetransport te voldoen,
als hij met de ferry naar Engeland wil.

De voorwaarden, transportdocumenten en de aansprakelijkheidslimieten
verschillen per modaliteit. Als een expediteur een keten van verschillende
modaliteiten bedenkt, kan dat dus wel
wat gevolgen hebben voor de administratieve eisen die aan die keten worden
gesteld. Het wordt echt ingewikkeld als
je modaliteiten combineert, zoals wanneer een vrachtwagen op de ferry gaat.
Zolang die vrachtwagen op de weg rijdt
zijn CMR condities van toepassing, en
in het geval van gevaarlijke stoffen de

Een belangrijk gevolg van deze specifieke, unimodale regimes is dat transportbedrijven vaak gespecialiseerd zijn
in één modaliteit. Ook als bedrijven
meerdere transportmogelijkheden aanbieden, blijkt bij nader inzien vaak dat
dat allemaal verschillende, onafhankelijk opererende units zijn binnen dat
bedrijf. Ga maar na: er is geen enkele
binnenvaartschipper die ook een trein
kan besturen.

“Er is geen enkele
binnenvaartschipper die ook een
trein kan besturen”
DECEMBER 2015 SCOPE
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Douane
Binnen de Europese Unie hebben we
sinds 1993 een douane-unie. Dat betekent dat er geen grenscontrole meer is
voor transport tussen EU-lidstaten. Ten
minste, als die goederen niet onder het
douanetoezicht vallen. Dat geldt voor
goederen die in de EU gemaakt zijn,
of goederen die van buiten de EU komen, en in de EU zijn ingeklaard. Voor
die goederen zijn dan BTW en invoerrechten betaald, waarna ze ‘vrij zijn gemaakt’.
Het vrijmaken van goederen is lang niet
altijd een goed idee. Voor handelsgoederen die uit China komen en via Nederland weer de hele wereld over gaan is
het helemaal niet handig om de BTW en

Douane-expediteur
Om al deze zaken goed te regelen huren bedrijven vaak een gespecialiseerd
bedrijf in: de douane-expediteur. Deze
partij kent de douaneregels en kan de
informatieplicht richting de douane invullen. De douane-expediteur verzorgt
tevens de in- en uitvoerdocumenten
en voldoet namens de klant de invoerrechten bij de douane.
De expediteurs die internationale
transporten organiseren treden veelal
ook op als douane-expediteur.

invoerrechten te betalen, om die dan later weer terug te vragen bij de overheid.
Een voorbeeld is componenten die gebruikt gaan worden in een productie- of
assemblageproces. In dat geval verandert dus het product en kan het lastig
worden om van de oorspronkelijke set
componenten de rechten terug te krijgen.
De oplossing is om het betalen van rechten en BTW uit te stellen. In het Europese douanewetboek zijn daar allerlei mogelijkheden voor en in Nederland is de
douane heel goed in het toepassen van
die mogelijkheden. Een gevolg van al
die regelingen is wel dat de douane geïnformeerd moet worden over goederen
waar in de toekomst nog rechten over
verschuldigd zijn. Deze goederen vallen
zogezegd onder douane-toezicht. Elke
wijziging van het product of transportbeweging moet bij de douane bekend
zijn. Ook de opslag van de goederen in
zogenaamde douaneloodsen of entrepots, wordt door de douane gemonitord.
Haven
Knooppunten als zee- en luchthavens
nemen een speciale positie in binnen
dit hele spel van internationaal transport. Het zijn locaties waar de goederen
van modaliteit wisselen (met alle administratieve handelingen die daarbij
horen). Het zijn ook buitengrenzen van
de EU, waardoor er voor de douane en
andere toezichthouders allerlei activiteiten plaatsvinden die controles vereisen.
Havens zijn vaak de eerste plek waar

goederen de EU binnenkomen, zonder
dat helemaal duidelijk is wat er met
die goederen moet gebeuren (inklaren,
onder een douane-regime brengen, of
overslaan op een ander schip met een
bestemming buiten de EU). Om dit mogelijk te maken zijn overslag-terminals
in zeehavens vaak een zogenaamde
Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO).
Dit is een bijzonder douaneregime,
waarin goederen door schepen kunnen
worden achtergelaten zonder dat de
douane daar veel vanaf weet. Het gevolg
is dat goederen niet zomaar die terminals mogen verlaten. De terminal operators hebben dus een bijzondere verantwoordelijkheid om de lading, die zij op
hun terminal hebben liggen, te bewaken
en te beheren. Dit leidt tot allerlei beveiligingsregimes in zee- en luchthavens.
Afronding
Ik heb een beeld geschetst van de manier
waarop internationale handelstransacties leiden tot transport en welke gespecialiseerde partijen daarbij een rol
spelen: expediteurs, transporteurs, douane-expediteurs en terminals in havens
met de RTO status. In de logistiek worden dit soort ketens ontworpen en ingericht. Wij zijn in Nederland erg goed in
het construeren van transportketens die
goed aansluiten bij de logistieke concepten van bedrijven. De innovatieagenda
van de Topsector Logistiek is er op gericht om deze competentie op peil te
houden, zodat Nederland Handelsland
nummer één blijft in de wereld.

“Wij zijn in Nederland erg
goed in het construeren van
transportketens die goed
aansluiten bij de logistieke
concepten van bedrijven”
SCOPE DECEMBER 2015
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Thema Internationaal transport
Een groot deel van de goederen die we in Nederland importeren en
exporteren gaat via de haven van Rotterdam. Eén van de belangrijkste
onderdelen in het invoerproces is de communicatie tussen de verschillende
betrokken instanties. Voor de grootste Nederlandse haven wordt dit
uitgevoerd door Portbase. Om een beter beeld te krijgen van dit hele
invoer- en inklaringsproces hebben wij gesproken met Hans Rook,
adviseur bij Portbase.
TEKST Sander Jong FOTOGRAFIE Sander Peters

Efficiënte communicatie van
open zee tot eindbestemming
Elk jaar meren in de Rotterdamse haven
ongeveer dertigduizend schepen aan
en af, allemaal met goederen bestemd
voor import, export of verdere doorvoer.
Al deze goederen moeten uiteraard gelost worden, maar ook buiten het lossen om gebeurt er van alles rondom dit
proces. Zo begint het hele proces met
een voormelding van het schip aan de

havenmeester, de havenautoriteit die
alle scheepsbewegingen regelt en in de
gaten houdt. Daarnaast is het proces
rondom aangiftes ook een complex spelletje, waarbij weer allerlei verschillende
mogelijkheden zijn. Voordat goederen
daadwerkelijk geïmporteerd zijn, moet
en ze eerst nog worden ingeklaard. Al
met al is het importeren en inklaren van

goederen in de haven een relatief ingewikkeld proces, waarvan we in dit artikel
een overzicht gecreëerd hebben.
Voormelding
Het invoerproces begint meestal ongeveer drie tot vijf dagen voordat een
schip de haven binnen gaat komen, als
er een bericht naar de havenmeester
DECEMBER 2015 SCOPE
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wordt gestuurd: de voormelding van
het schip. Bij elk schip is het zo dat de
klant data over het betreffende schip
stuurt naar Portbase, waarna de klant
zelf de meldingsdata doorstuurt naar
de havenmeester door deze te activeren
vanaf het Portbase platform. Voor het
doorsturen naar de havenmeester staat
een minimumtermijn van 72 uur voordat de haven bereikt wordt. Hier begint
al de communicatie waarin Portbase een
belangrijke rol speelt. Bij deze voormelding gaat het puur om de verwachte aankomsttijd, het type, het formaat en de
diepgang van het schip dat binnenkomt,
waarbij de lading nog niet specifiek
vermeld wordt. De havenmeester beoordeelt vervolgens de voormelding om
te beslissen of het schip daadwerkelijk
binnen mag komen. De havenmeester
is de enige die een schip mag weigeren,
de douane heeft hier niets over te zeggen. Nadat er akkoord is gegeven voor
binnenkomst, wordt hetzelfde bericht
als eerder naar de havenmeester werd
gestuurd, in een ander formaat doorgestuurd naar de douane. Deze onderneemt dan nog geen actie, maar als de
douane bij binnenkomst iets vermoedt
van illegale praktijken aan boord van het
schip, kunnen ze deze belastingtechnisch aan de ketting leggen. Daarnaast
is Rijkswaterstaat betrokken bij de voormelding, zij krijgen namelijk, via Portbase, van de havenmeester ook de melding dat een schip binnen zal komen.

“Een nieuwe
smartphone die jij
op de releasedatum
koopt, kan al
maanden opgeslagen
liggen in een
Nederlandse loods”
Binnenkomst
Aan de hand van updates wordt de verwachte aankomsttijd continu aangepast,
totdat een schip daadwerkelijk binnen is
gekomen. Op het moment dat deze aan
wal ligt, wordt de verwachte aankomsttijd aangepast in de daadwerkelijke aankomsttijd. Deze tijd wordt gemeld door
aan de havenmeester door de loods, die
er vervolgens weer voor zorgt dat deze
informatie terechtkomt bij Portbase.
Vanuit daar wordt diezelfde informatie
zowel aan de klant als aan de douane als
aan Rijkswaterstaat doorgegeven, zodat
alle partijen weten dat het schip binnen
SCOPE DECEMBER 2015
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is en het lossen van de lading kan beginnen.
Single-window communicatie
Binnenkort verandert de communicatie
aan de Nationale Overheid in een zogenaamde single-window communicatie. Nu is het zo dat alle communicatie
met de overheid verloopt via Digiport,
de overheidstransactiepoort (OTP). Dit
is eigenlijk niets anders dan een doorgeefstation voor berichten van en naar
de overheid. Als je bijvoorbeeld als particulier een belastingaangifte doet via
DigiD, kom je op die OTP terecht. Bij
de communicatie die Portbase verzorgt
voor de havens, werkt dit als een soort
brievenbus, waarbij er bij elk bericht
wordt vermeld voor welke overheidsinstantie dit is. In de nieuwe situatie stuurt
de klant via Portbase voortaan nog maar
één bericht naar het single-window

systeem, waarna deze hetzelfde bericht
doorstuurt naar de verschillende betrokken overheden, zoals de douane en de
marechaussee.
Lading
De rederij-agent is de persoon die weet
wat er aan boord is van de schepen die
in Rotterdam gelost moeten worden,
wat betreft lading. Dit meldt hij ook via
het systeem van Portbase. Als de rederij-agent een overzicht heeft van wat er
in alle havens is ingeladen en wat in
Rotterdam gelost moet worden, geeft
hij een sein aan het Portbase platform,
zodat de data naar de douane gestuurd
wordt. Daarna wordt de voormelding
van de lading veredeld tot een summiere
aangifte. Dit gebeurt elektronisch op het
moment dat de eigenlijke aankomsttijd
bekend is. Dit is iets waar Nederland op
voorloopt, want in veel andere landen

Portbase
Portbase is een bedrijf dat in zijn huidige vorm werd opgericht in 2009, toen
het Amsterdamse PortNET en het Rotterdamse Port Infolink fuseerden tot
één groot communicatieplatform voor
de twee grootste Nederlandse havens.
De kerntaak van Portbase is om het
mogelijk te maken data te delen tussen verschillende partijen en diezelfde
gegevens te hergebruiken. De kerncompetentie van het bedrijf ligt dan
ook in transport en logistiek. Portbase
houdt zich bezig met ongeveer veertig
zogenaamde services, waarin zij een
voorbeeldfunctie hebben voor havens
wereldwijd. Deze services zijn verdeeld
in vier categorieën, namelijk het bezoek van het schip, importlading, organisatie achterlandtransport en de
afhandeling van exportlading. Het gebruikte systeem is een community systeem, wat komt doordat Portbase heel
sterk bezig is met het delen van data en
gegevens, op professioneel niveau en
enkel voor havens. Heel plat bekeken
kun je Portbase dus zien als een soort
Facebook voor havens, alleen dan op
professioneel niveau.

moet er eerst nog een aparte aangifte
gedaan worden om deze veredeling te
bewerkstelligen. Vanuit deze summiere
aangifte zijn er drie grote stromen te
onderscheiden wat betreft goederen.
Dit zijn importladingen, waarbij de geloste goederen gelijk worden ingeklaard,
transshipment ladingen, waarbij de goederen wel gelost worden, maar later weer
per ander schip verder worden vervoerd,
en goederen die in transit zijn, waarbij
de goederen wel worden gelost, verder
worden vervoerd landinwaarts maar nog
niet worden ingeklaard. Hierna ligt de
summiere aangifte bij de douane, waarbij deze binnen 45 dagen na vertrek van
het schip moet worden aangezuiverd,
wat wil zeggen dat er een vervolgaangifte moet komen. Dit kan inklaring
zijn, maar ook entrepotopslag of een
melding dat de goederen weer in transit
verder reizen. Een dergelijk entrepot is
eigenlijk niets anders dan een opslagloods, gecertificeerd door de douane. Bij
overschrijding van de termijn van 45 dagen krijgt de agent een (flinke) boete opgelegd. Het overzicht van de summiere
aangiften waar nog geen vervolgaangifte
voor is gedaan, wordt zichtbaar in de zogenaamde afschrijvingsprocedure. Met

Service selector van Portbase

het doen van de vervolgaangifte, begint
het inklaringsproces, dat weer uit vier
verschillende soorten kan bestaan.
Transshipment
De eerste van deze vier soorten, tevens
de makkelijkste, is de transshipment lading. Dit betekent dat een schip niet alleen goederen lost die bestemd zijn voor
de import in Rotterdam, maar ook voor
verschillende andere havens in andere
landen. Hierbij fungeert de haven van
Rotterdam als een soort distributiecentrum, waarbij er vanuit de haven wordt
gezorgd dat de goederen voor andere havens ook daadwerkelijk bij die betreffende locaties terechtkomen, zonder dat het
originele schip daarvoor verder hoeft te
varen. De aanzuivering van de summiere aangifte bestaat hier simpelweg uit
het weg laten varen van het schip waarmee de goederen naar hun uiteindelijke
bestemming worden gebracht. Er hoeft
hiervoor geen speciaal document gemaakt te worden, omdat het vanaf het
douaneterrein, waar het gelost is, weer
de zee opgaat naar de eindbestemming.

“Havens over de
hele wereld kijken
momenteel hoe
Portbase zijn services
allemaal voor elkaar
krijgt”

Transitaangifte
De transitaangifte is een aangifte die
ook al van tevoren gedaan zou kunnen
worden, als de klant op dat moment al
weet dat de goederen na aankomst in
Rotterdam op een transitdocument weer
verder worden vervoerd naar een andere
plaats. Als er van tevoren al een dergelijke aangifte wordt gedaan, wordt dit
gedaan door middel van het aanmaken
van een transitmelding. Deze melding
is gekoppeld aan een zogenaamd Movement Reference Number, een referentienummer afgegeven door de douane
waardoor deze kan zien dat de goederen
van Rotterdam naar een bepaalde andere plaats vervoerd mogen worden. Deze
aangifte wil niet zeggen dat een goed is
ingeklaard, het geeft enkel toestemming
om vervoerd te worden naar een ander
douaneambt of een entrepotopslag. Een
belangrijk onderdeel van een transitaangifte is de vervoerstermijn, waarin
de termijn staat waarbinnen het betreffende goed vervoerd moet zijn naar de
plaats van bestemming. Gebeurt dit
niet, dan kan de douane onderzoek doen
naar waar het goed is gebleven met een
eventuele boete tot gevolg.
Inklaring
Een ander soort aangifte is de inklaring zelf. De inklaring wil zeggen dat
de goederen niet meer verder worden
vervoerd, maar dat het in principe hier
in het land blijft. In dat geval wordt er
hier in Nederland het hier geldende belastingtarief betaald over de ingeklaarde
goederen en valt de lading niet langer
onder douanetoezicht. Zolang goederen
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Hans Rook
Hans Rook is momenteel werkzaam als
adviseur op het gebied van strategie
en innovatie bij Portbase in Rotterdam,
maar heeft al een lange loopbaan van
ruim veertig jaar in de logistiek. In deze
jaren heeft hij eerst gewerkt bij een
cargadoor, een bevrachtingskantoor
voor een rederijagent. In de loop van
de jaren heeft hij ook de hele systematiek voor bedrijven opgezet en de hele
automatisering van de logistiek meegemaakt. In 2000 werd Rook gevraagd
om advies te geven over de impact van
internet op de scheepvaart aan de raad
van bestuur van zijn toenmalige werkgever. Twee jaar later is Port Infolink
opgericht, om ervoor te zorgen dat de
logistiek niet meer achter de daadwerkelijke handel aan liep, wat de jaren
daarvoor wel steeds vaker het geval
was. Hier is Rook aan de slag gegaan
om te helpen dit doel te realiseren, in
eerste instantie op inhuurbasis, maar
uiteindelijk ook op vaste basis. Hierdoor is hij meegegaan toen Port Infolink en het Amsterdamse PortNET in
2009 gefuseerd zijn in Portbase.
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nog niet ingeklaard zijn, dus zolang er
nog geen belasting over is betaald, blijft
dit douanetoezicht van kracht. De belasting die moet worden betaald, hangt
ook samen met het gebruik van de al
eerder beschreven transitdocumenten.
Als een goed naar een bepaald land
moet worden vervoerd, kan dit op een
transitdocument naar dat land worden
vervoerd, wat voornamelijk gunstig is
als het betreffende land een gunstiger
belastingklimaat heeft. In dat geval betaalt de klant namelijk enkel belasting
in het goedkopere land, aangezien de
inklaring daar plaatsvindt.

“Eigenlijk kun je
Portbase wel een beetje
zien als een soort
Facebook voor havens”
Melding Domproc en entrepotopslag
Het principe van de melding Domproc
en het entrepotopslag is ongeveer hetzelfde, waarbij het verschil zit in de rol
van de partij die de melding doet. Een
rederij, van wie de klant is, kan zelf een
melding Domproc doen op het moment dat de rederij weet dat de lading
gelost gaat worden en in een entrepot

opgeslagen wordt. De melding entrepotopslag kan pas gedaan worden door de
expediteur op het moment dat de lading
daadwerkelijk gelost is. Voor de douane
moet ook maandelijks een overzicht
worden opgemaakt wat er allemaal in
het entrepot is opgeslagen en wat er inen uitgeslagen is. Deze entrepots spelen
tevens een belangrijke rol in de inklaring. Zo kan een fabrikant van bijvoorbeeld smartphones, deze gebruiken als
opslag voordat de producten verkocht
worden aan retailers. Deze verkoop gebeurt alleen wanneer retailers de producten nodig hebben, maar bij inklaring
betalen de fabrikanten al gelijk de belasting. Door deze producten na het lossen
van de lading eerst entrepot op te slaan,
betalen de fabrikanten dus pas belasting
over deze smartphones als ze nodig zijn
bij de retailers. Zo kan je nieuwe smartphone op de releasedatum al maanden
opgeslagen zijn geweest in een Nederlandse loods.

Thema Internationaal transport
Nederland is bij uitstek een handelsland: producten uit Nederland gaan
de wereld over. Hier is een uitstekende logistieke sector voor nodig. Het
internationale bedrijf Vos Logistics, dat zijn basis in Nederland heeft, speelt
hierop in. Frank Verhoeven, CEO, deelt de uitdagingen en toekomst van
internationaal transport en licht toe hoe Vos Logistics hier mee omgaat.
TEKST Suzanne Voorn

De uitdagingen van Vos Logistics
Een internationaal bedrijf in
internationaal transport

Het bedrijf richt zich op drie kernactiviteiten: cargo, bulk en services. Deze
drie clusters zijn in omzet ongeveer
gelijk. Cargo betekent het transporteren van volle lading in megatrailers,
wat Vos Logistics voornamelijk voor de
detailhandel en de automobiel- en
constructie-industrie doet. Bulk omvat

onverpakt transport voor petrochemie,
voedsel en mineralen. Opslag, nationale
distributie en expeditie zijn voorbeelden
van activiteiten die vallen onder services. Bij de expeditie worden geen eigen
vrachtwagens ingezet en fungeert men
meer als makelaar om klantgerichte oplossingen aan te bieden.
Pijlers internationaal transport
Verhoeven: “Binnen transport zijn drie
pijlers van belang: de chauffeur, het
equipment en de planning. Wij stoppen veel energie in het werven, selecteren, trainen en aansturen van onze
chauffeurs. We zijn goed in het beheren
van wagenparken, het bepalen van de
configuratie, het aanschaffen en onderhouden van voertuigen, verzekeringen,
restwaarde bepalingen en de inzet van
het wagenpark. Voor de laatste pijler is
het plannen van zendingen door het optimaal inzetten van je chauffeurs en het
materiaal van belang. Naast deze drie
pijlers zijn op andere waarde toevoegende activiteiten, zoals herverpakken,
labelen etc., belangrijk.”

Foto Suzanne Voorn

De economie trekt weer aan, merkt
Frank Verhoeven die nu al zeven jaar
als CEO bij Vos Logistics werkt. Dit is
natuurlijk goed voor het bedrijf, want
er zit weer een stijgende lijn in de vraag
naar vervoerscapaciteit. Het bedrijf is
onder zijn leiding veranderd. Op dit
moment zijn er 25 locaties in acht verschillende landen. Frank geeft leiding
aan zo’n 1900 medewerkers. Maar de
economische, positieve opmars kan zo
weer omslaan. Verhoeven: “De markt is
heel volatiel. Als er economische groei
is, heb je kans dat je te weinig capaciteit
hebt om hiervan te profiteren. Maar als
de economie achteruit gaat, heb je kans
op overcapaciteit, wat ook geld kost.
Hier proberen we ons enigszins tegen te
beschermen.”

Frank Verhoeven
Frank Verhoeven is geboren in 1966.
Hij heeft bedrijfskunde gestudeerd
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na
zijn studie heeft hij diverse functies
bekleed binnen DSV. Hierna werd hij
CEO van Biegelaar en in 2008 van Vos
Logistics.
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Foto VOS logistics

“Binnen transport
zijn er drie pijlers van
belang: de chauffeur,
het equipment en de
planning”
Afleveren
De planning moet optimaal zijn, want
de chauffeurs moeten op tijd weten
waar ze heen moeten rijden. Ook moet
de verwerking van klantorders moet
snel gebeuren, zodat de doorlooptijd
wordt verkort. Verhoeven: “Er zijn drie
afdelingen die zich bezighouden met
een zending. De customer service operators nemen de zending van de klant
aan. Zij zorgen ervoor dat er duidelijke
afspraken worden gemaakt met de klant
over bijvoorbeeld de levertijd. Daarnaast
zorgen de operators dat de order goed in
het LOVOS systeem komt te staan. De
planners zorgen dat elk order gekoppeld wordt aan een chauffeur en truck.
De fleetmanagers regelen alle zaken
omtrent de chauffeur en zijn truck.
Elke fleetmanager heeft dertig tot veertig chauffeurs onder zich. Zij bewaken
de rij- en rusttijden van chauffeurs en
zorgen er onder meer voor dat de chauffeur op tijd naar huis gaat, de truck tijdig
wordt onderhouden en dat alle benodigde papieren aanwezig zijn.”
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LOVOS systeem
Vos Logistics heeft zelf een transport
managementsysteem ontwikkeld, genaamd LOVOS. “De communicatie tussen planning en truck gaat via GPRS,
hiermee staat de boordcomputer in de
truck in verbinding met LOVOS. De
chauffeur ontvangt via de computer informatie waar hij moet laden of lossen
en op welk tijdstip dit moet gebeuren.
Ook krijgt hij te zien of er bepaalde bijzonderheden zijn. Het systeem houdt
tevens alle werktijden van de chauffeurs
bij, zoals hoelang iemands dienst nog
duurt of wanneer de chauffeur moet
rusten. Deze informatie is ook van belang voor de planner. Hij kan zo beslissen of een truck nog een zending kan
ophalen of afleveren. Om overschrijding
van rijtijden te voorkomen kunnen trailers onderweg worden omgewisseld,
waardoor de lading in beweging blijft.”
“Het systeem is ontzettend gebruiksvriendelijk. Links op het beeldscherm
staan alle zendingen van klanten en
rechts staan alle trucks die beschikbaar
zijn in een gebied. De planner sleept
een order naar het midden van het
scherm, vervolgens sleept hij een truck
op de order en de opdracht is bevestigd.
Hierna krijgt de chauffeur in zijn truck
meteen de instructie via LOVOS. Het
is een eenvoudig, steriel en papierloos

proces. Achter het systeem zitten natuurlijk allerlei heuristieken die zorgen
voor de meest optimale oplossing. Zo
wordt met behulp van deze heuristieken
bijvoorbeeld bepaald, welke route de
chauffeur het beste kan nemen. Daarnaast kan de klant gemakkelijk op de
hoogte worden gehouden waar in het
proces zijn lading zich bevindt.”
Uitdagingen onderweg
“De kunst is om de wagens die je hebt
zoveel mogelijk kilometers te laten rijden. Het is voornamelijk van belang,
om zo min mogelijk lege kilometers te
rijden. Wij krijgen betaald voor beladen
kilometers. De lege kilometers moeten
worden gemaakt om een zending op te
halen. De uitdaging is om binnen het
kader van alle klantwensen, rijtijden,
chauffeurs en locaties waar we moeten
lossen en laden, het optimum te vinden.”
Ook wanneer er een optimale planning
is bedacht, kan er onderweg natuurlijk
van alles gebeuren. De drukte op de weg
verschilt namelijk van dag tot dag. “De
kunst is om hierop flexibel te reageren.
Komt een truck in de file terecht, dan
kan daar met de klant over gecommuniceerd worden. Sommige zendingen
zijn wat meer tijdsgevoelig; deze volgen

“Wij geven prioriteit aan
verduurzaming van transport.
Het zo schoon en efficiënt
mogelijk vervoeren van goederen”
we dan proactief. De klantenservice bepaalt de urgentie van een zending. Als
de filedruk toeneemt, bijvoorbeeld door
de economische groei, dan gaan we dat
uiteindelijk wel merken in de rijtijden.”

“Het probleem is niet
opgelost, we hebben
alleen minder last van
de gevolgen”
“Een recent probleem was de situatie
rondom de verstekelingen rond Calais,
in combinatie met een staking van nabijgelegen ferry-maatschappijen. We
konden helemaal nergens meer heen,
met alle gevaren van dien. We probeerden Calais te vermijden en ervoor te zorgen dat een truck niet stilstond rond Calais, om zo te voorkomen dat er mensen
op de truck meeliften. Er zijn strakke
procedures en mocht het onverhoopt
gebeuren dat mensen op onze vrachtwagens komen, proberen we ervoor te
zorgen dat de autoriteiten Vos Logistics
daarvoor niet aansprakelijk stellen. Op
dit moment is de situatie redelijk, maar
het kan in de nabije toekomst zomaar
weer ontvlammen. Het probleem is niet
opgelost, we hebben alleen minder last
van de gevolgen”.

Internationale wirwar aan regels
“Een van de grootste uitdagingen voor
het internationale transport, is om te
voldoen aan zowel de Europese als nationale wet- en regelgeving. Zo moeten
mensen die in Duitsland werken, verplicht het Duitse minimumloon krijgen.
Dus als een chauffeur van Wenen naar
Amsterdam rijdt via Duitsland, dan
moet hij voor de tijd die hij in Duitsland rijdt ook het Duitse minimumloon
krijgen. De loonniveaus zijn echter niet
in alle landen gelijk. Een Roemeense
of Poolse chauffeur verdient een inkomen gebaseerd op uitgangspunten in
zijn eigen land. Die liggen lager dan het
Duitse minimumloon. Overigens zijn
de inkomens van internationale chauffeurs relatief hoog in vergelijking tot de
economische standaarden in Roemenië
en Polen. Dat is dus heel ingewikkeld.”
“Een regel die geldt in Frankrijk, zegt
dat de chauffeurs lange rustpauzes
moeten nemen. Eén keer in de twee
weken moeten ze 45 uur rust houden.
Deze rust mag niet gehouden worden in
de truck, dit betekent dat wij voor onze
chauffeurs een hotel moeten boeken. In
andere landen mogen chauffeurs wel bij
hun spullen in de truck rusten, wat zij
liever doen. Individuele landen houden
helaas geen rekening met wat het effect

Waarden Vos
Logistics
Bij Vos Logistics hanteert men de Values of Service. Verhoeven: “Veiligheid
is de belangrijkste waarde, vooral op de
weg. De tweede waarde is klanttevredenheid; net dat stapje extra doen voor
je klanten. Professionaliteit staat voor
het goed zijn in wat je doet en daardoor excellente service leveren. Nummer vier is duurzaamheid; het efficiënt
omgaan met alle middelen binnen het
bedrijf, of dit nu trucks of brandstoffen
zijn. Ons aanpassingsvermogen is de
laatste waarde, de mogelijkheid om te
veranderen in verschillende omstandigheden. Deze waarden zijn het DNA
van ons bedrijf.”
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van hun nationale regelgeving is op een
internationaal opererend bedrijf.”
Duurzaamheid binnen de transport
“Regels op het gebied van milieurestricties hebben invloed op onze bedrijfsvoering. Wij proberen bijvoorbeeld zoveel
mogelijk in één beweging te vervoeren
met grote trucks, maar sommige stedelijke agglomeraties mogen wij niet binnenkomen, en dus kunnen we daar niet
direct leveren. Een ander voorbeeld is
dat vorig jaar een extra belasting is ingevoerd voor schepen die met minder
schone brandstof varen. Om deze extra
belasting niet te hoeven betalen, moeten zij investeren in schrubbers (om
schadelelijke uitstoot te reduceren), of
zij moeten gebruik maken van schonere
(maar duurdere) brandstof. De goederenstroom van de Benelux naar Spanje
ging grotendeels via trucks op de boot.
Schepen varen op stookolie waarbij
veel vervuiling vrijkomt. Dus ofwel alle
scheepsmotoren moeten worden vervangen ofwel een goedkoper vervoersmiddel moet worden ingezet. Zo is de
hele goederenstroom weer overgegaan
op het transport via de weg. Dit betekent
weer meer CO2-uitstoot, waardoor de
maatregel averechts werkte.”

“De uitdaging is om
binnen het kader van
alle klantwensen,
rijtijden, chauffeurs
en locaties waar we
moeten lossen en
laden, het optimum te
vinden”
“Wij geven prioriteit aan verduurzaming van transport. Het zo schoon en
efficiënt mogelijk vervoeren van
goederen. Wij maken zuinig gebruik
van fossiele brandstoffen of we gebruiken alternatieven door bijvoorbeeld
LNG als brandstof te gebruiken. Deze
brandstof is stiller, schoner en stabieler.
Bovendien is er meer van beschikbaar.
We houden controle op het brandstofgebruik, scholen onze chauffeurs hierover
en maken waar mogelijk gebruik van
SCOPE DECEMBER 2015
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Samenwerking: een win-win strategie voor
internationaal transport
Frank Verhoeven schreef onlangs een
artikel over samenwerking tussen opdrachtgevers en vervoerders. Om internationaal transport te verbeteren moet
het aantal lege kilometers verminderd
worden. “De grootste efficiëntieslag
valt te halen uit samenwerking tussen
opdrachtgevers en vervoerders. Het
komt te vaak voor dat bij distributiecentra de ene truck spullen aflevert en
weer leeg vertrekt, terwijl een andere

“Individuele landen
houden helaas
geen rekening met
wat het effect van
hun nationale
regelgeving is op
een internationaal
opererend bedrijf”
multimodaal transport. Multimodaal
transport is het gebruik maken van verschillende transportmodaliteiten, zoals
een combinatie van een truck en een
boot of een truck en een trein, om zendingen te vervoeren.”
Technologische ontwikkelingen
Hoe kan de internationale transportwereld zich nog verder ontwikkelen? “Ik
denk wel dat zelfrijdende vrachtauto’s
de toekomst zijn. De meningen zijn
daarover echter verdeeld. Tegenstanders
zien deze ontwikkelingen somber in,
dit onderbouwen ze met het voorbeeld
van de Lange Zware Vrachtvoertuigen
(LZV). In Nederland en Scandinavië
mogen we hiermee rijden, maar we
mogen er niet de grens mee over naar
België of Duitsland. De treinlobby
houdt dit tegen, omdat ze bang zijn dat
er minder gebruik wordt gemaakt van
het spoor als het wegvervoer efficiënter
wordt. Als zoiets simpels als een lange
truck in verschillende landen al wordt
tegengehouden, hoe zou dan een

truck misschien dezelfde dag leeg aankomt en vertrekt met een volle lading.
Wij benaderen onze klanten en gaan
de dialoog aan om te kijken of de truck
die komt lossen meteen een nieuwe
lading kan meenemen. Dit is steeds
verder aan het opkomen en ontwikkelt
zich snel. Dit is niet alleen goed voor de
winstgevendheid, maar ook minder belastend voor het milieu.”

zelfrijdende truck algemeen geaccepteerd kunnen worden? Ik zie het echter
positiever in.
Zelfrijdende trucks zullen, als ze betrouwbaar zijn, minder schade veroorzaken en efficiënter zijn, omdat ze in
de daluren kunnen rijden. Daarnaast
kunnen deze trucks en andere technieken, zoals camera’s voor de dode
hoek, enorm bijdragen aan het creëren
van een veilige omgeving. Techniek zal
geen belemmerende factor zijn in de
toekomst, maar we moeten er naartoe
werken dat techniek zoveel mogelijk
dienstbaar is aan de maatschappij”.
De ontwikkeling van drones die pakketjes gaan leveren, ziet Verhoeven niet
echt als iets dat een grote invloed gaat
hebben op internationaal transport. “Als
je kijkt naar wat de goederenstromen zal
beïnvloeden, zou ik eerder kijken naar
de impact van 3D-printers. De verbindingen en verhoudingen van de plaats
waar je produceert en consumeert gaan
dan anders liggen.”
Kortom, Vos Logistics is een internationaal transportbedrijf, dat (technische)
ontwikkelingen op de voet volgt, om
te zorgen voor tevreden klanten binnen heel Europa. Dit wordt gedaan met
aandacht voor de drie pijlers binnen de
transportsector. De door het bedrijf geformuleerde waarden zullen daarbij een
leidraad zijn.
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Faculteit
Beschikking hebben over reserveonderdelen is voor een bedrijf van
essentieel belang. Maar, hoe moet de voorraad hierop worden afgesteld
en wanneer moet een onderdeel door middel van een spoedprocedure
worden gerepareerd? Afgelopen zomer heeft Joachim Arts met zijn
promotieonderzoek op dit vlak de Europese onderzoeksprijs in ontvangst
mogen nemen. In samenwerking met NedTrain onderzocht hij een
optimale indeling van de voorraad.
TEKST Maurits de Koning FOTOGRAFIE Ward Beekmans

Joachim Arts wint de Europese
onderzoeksprijs
NedTrain
Tijdens het schrijven van zijn proefschrift werkte Arts samen met NedTrain, het onderhoudsbedrijf van de
Nederlandse Spoorwegen. NedTrain
financierde het onderzoek en zorgde ervoor dat Arts in zijn niche kon werken:
onderhoud, voorraad en logistiek van
kapitaalgoederen. Door de samenwerking bij NedTrain kreeg het proefschrift
een extra dimensie. Het bood mogelijkheden om praktijk gericht onderzoek
te doen, waardoor zijn proefschrift nog
completer is geworden.

EDDA
De European Doctoral Dissertation
Award (EDDA) wordt elk jaar uitgereikt door de Europese Operationele
Research verenigingen (EURO), wiens
jury bestaat uit hoogleraren afkomstig uit verschillende EU-landen. Voor
aanmelding is een aanbeveling nodig
van je begeleider en twee andere onafhankelijke professoren. Daarna wordt
van alle aanmeldingen een selectie gemaakt. De geselecteerde personen moeten vervolgens een presentatie geven
over hun proefschrift waarbij de jury de

Joachim Arts
Joachim Arts werkt al zes jaar op de
TU/e. In de jaren 2004-2008 behaalde
hij zijn bachelor Technische Bedrijfskunde en in de twee jaren daarna
rondde hij zijn master in de richting
Operations Management and Logistics
af. Zowel zijn bachelor als zijn master
heeft hij cum laude behaald. Direct na
het behalen van zijn master, is Arts aan
zijn proefschrift gaan werken. Tijdens
het ontwikkelen van zijn proefschrift
werkte hij informeel bij NedTrain. Na
SCOPE DECEMBER 2015

18

afronding van zijn proefschrift is hij
universitair docent geworden aan de
TU/e. Arts is onderdeel van de vakgroep
OPAC en is onder andere betrokken bij
de vakken Modeling Analysis of Manufacturing Systems (1CM10), Advanced Maintenance and Service Logistics
(1CM120) en Quantative Modeling and
Analysis of Business processes (1CK20).
Op dit moment werkt hij, naast zijn
werk aan de TU/e, samen met NedTrain, ASML en Phillips Healthcare.

kans krijgt om vragen te stellen. Over
het algemeen zijn de genomineerde
proefschriften gericht op de praktijk, of
gericht op de theoretische, ofwel academische kant. Arts sprong er bij de overgebleven selectie kandidaten bovenuit,
omdat hij met zijn proefschrift zowel
de academische als praktijkgerichte perspectieven meeneemt, mede door zijn
werk bij NedTrain. Dit samenspel werd
door de jury als erg bijzonder ervaren
en mede daarom heeft Arts de Europese
onderzoeksprijs in ontvangst mogen
nemen.
Promotie onderzoek
Het proefschrift van Arts richt zich op
de revisie van primaire processen van
kapitaalgoederen. Dit zijn processen die
zo efficiënt mogelijk moeten verlopen
om de machine draaiende te houden.
Hierbij kan men denken aan revisie
van bepaalde onderdelen van een vliegtuigmotor en revisie van de draai- en
wielstellen van treinen. Voor deze onderdelen houdt een bedrijf een speciale
voorraad aan: een werk-wissel-voorraad.
Deze voorraad wordt gebruikt als een
onderdeel aan vervanging toe is, zodat
de tijd dat het non-actieve kapitaal goed
op een nieuw onderdeel ligt te wachten
geminimaliseerd wordt. Nadat het nietwerkende onderdeel vervangen is, wordt

dit indien economisch verantwoord hersteld en toegevoegd aan de bestaande
werk-wissel-voorraad.
Arts legt dit uit aan de hand van de
systeembenadering: “Stel je hebt onderdeel A en onderdeel B, waarbij
deze twee onderdelen onderdeel van
dezelfde machine zijn. Als onderdeel
A of onderdeel B niet werkt, kan de
machine ook niet werken. Onderdeel
A kost €1.000,- en onderdeel B kost
€100.000,-. Logischerwijs bestel je onderdeel A in grotere getalen dan onderdeel B. Voor onderdeel B is het vanuit
economisch perspectief waarschijnlijk
voordeliger om deze te vervangen door
middel van spoedreparaties; in plaats
van hiervoor een voorraad aan te houden. Voor onderdeel A zal het waarschijnlijk aantrekkelijker zijn om deze
op voorraad te hebben in plaats van gebruik te maken van spoedreparaties.”.
In het onderzoek wordt er tevens rekening gehouden met de toekomstige
vraag naar onderdelen. Zo moeten bijvoorbeeld treinen na een aantal jaar
grondig nagekeken worden waardoor
de vraag naar bepaalde onderdelen zal
toenemen. Om het verschil in vraag te
modelleren, wordt gebruik gemaakt van
de Markov Modulated Poisson Processes -methode om het beste tijdstip om
de benodigde onderdelen te bestellen.
Met behulp van de Markov Modulated
Poisson Processes methode en de Dantzig en Wolfe studie, is het mogelijk per
onderdeel te kijken naar de verschillende onderhoudsprocessen en bijkomende kosten. Hierdoor is het theoretisch
gezien mogelijk om de kosten met 40%
te verminderen.
In het proefschrift worden dus verschillende vragen beantwoord. Hoeveel voorraad is er nodig? Hoeveel omloop is er
nodig? Wanneer is het verstandig om
een onderdeel met spoed te reviseren?
In essentie omvat het proefschrift dus
onderzoek naar de optimalisatie van de
bijdrage aan het einddoel per geïnvesteerde euro.

01

Invloed op het beleid
Voorlopig heeft het promotieonderzoek
van Joachim Arts nog geen directe grote
impact gehad. Wel heeft NedTrain haar
beleid aangepast naar aanleiding van
het onderzoek. Daarnaast heeft ASML
interesse getoond in de ontwikkelde methode, maar de onderhandelingen zitten
nog in de beginfase.

01 Joachim Arts met zijn gewonnen
prijs
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Elevator Pitch
FOTOGRAFIE Sander Peters
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Eindhoven Student
Business Club
Introductie
De Eindhoven Student Business Club (ESBC)
is in 2008 opgericht door en voor ondernemende studenten van de TU/e. ESBC biedt
studenten de mogelijkheid om elkaar te inspireren, te ondersteunen en om zijn of haar
netwerk uit te breiden. Sinds de start van
het collegejaar 2014-2015 is de ESBC een
nauwere samenwerking aangegaan met de
incubator van de TU/e, STARTUP/eindhoven,
om de ondersteuning aan studentondernemers verder uit te breiden.
Wat doet de ESBC?
De ESBC heeft maandelijks twee vaste activiteiten welke plaatsvinden in het Multimedia Paviljoen op de TU/e Campus. Elke
tweede maandag van de maand organiseert
de ESBC een inspiratielezing om ieders ondernemende en ambitieuze kanten te prikkelen. Oprichters van zowel grote als kleine
bedrijven – waarvan velen hun carrière als
ondernemer zijn gestart gedurende hun
studie – vertellen hun verhaal van het opstarten van hun onderneming tot het moment waar zij nu staan. Na afloop is er een
netwerkborrel, waarbij de aanwezigen met
elkaar in discussie kunnen gaan over de inhoud van de lezing en mogelijke businessideeën.
De laatste maandag van de maand organiseert de Eindhoven Student Business
Club samen met STARTUP/eindhoven een
informele lunchmeeting waarin een ondernemende student zijn onderneming kort
toelicht. Iedere maand krijgen andere ondernemende studenten de kans hun verhaal
te doen, waarbij hun problemen omgezet
kunnen worden in oplossingen.

Wie en voor wie is de ESBC?
Gedurende het collegejaar van 2015-2016
wordt de organisatie gerund door het vierkoppig bestuur van de Eindhoven Student
Business Club, bestaande uit Suzette Vinken, Willem Brekelmans (inleer.nl), Sjoerd
Pieksma (Promotiebrillen.nl) en Joris van
Rijn (The Dutch Coding Company). In onze
bestuursformatie is terug te zien dat de
ESBC er zowel is voor studenten met een
eigen onderneming, als voor studenten die
in de nabije toekomst een gooi willen doen
naar het ondernemerschap of geïnteresseerd zijn in één van de inspirerende lezingen.
Get Started
Afgelopen jaar heeft de ESBC samen met
STARTUP/eindhoven en Studium Generale hét student ondernemersevent Get
Started (www.getstarted040.nl) georganiseerd. Get Started bestond uit lezingen in
de Blauwe Zaal, workshops in Metaforum
en een afsluitend feest met La Fuente in de
Markthal. Ook dit jaar zal een editie van Get
Started plaatsvinden. Ons doel is om zoveel
mogelijk mensen te inspireren en hen de
ondernemende startknop te laten vinden.
Wil jij deelnemen aan de wereld van het
ondernemerschap of jouw mogelijkheden
binnen de Eindhoven Student Business
Club ontdekken? Bezoek dan onze website:
www.esbc.nl, of kom gerust langs in de
Flexroom op de eerste verdieping van het
Multimedia Paviljoen voor een kop koffie!

Wie?

Elevator Pitch

Suzette Vinken, Willem Brekelmans, Sjoerd
Pieksma en Joris van Rijn
www.esbc.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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Faculteit
De nieuwste aanwinst in de basisvakken van het Bachelor College is het vak
Engineering Design. Na een minder succesvol verloop van de vorige versie,
vond men het tijd om het vak compleet te herstructureren, en met succes!
Om meer te weten te komen over de opzet, inhoud en de ervaringen met
het vak, sprak de redactie verschillende betrokkenen over hun bevindingen.
TEKST Jan Kleinlugtenbeld FOTOGRAFIE Puck van Boekel

Engineering Design
In 2012 werd het huidige Bachelor College ingevoerd en daarmee zijn ook de
bijbehorende basisvakken in het leven
geroepen. Nadat tijdens het vorige collegejaar het vak Inleiding Modelleren al
in een nieuwe jasje is gestoken, was dit
jaar Engineering Design aan de beurt.
Kenmerken van het Bachelor College keuzevrijheid, koppeling met de maatschappij en werken in multidisciplinaire teams - komen in de nieuwe opzet
duidelijk naar voren. Het nieuwe vak bevat geen colleges, geen concrete leerstof
en slechts enkele handvaten om je als
student aan vast te houden. “Ingenieurs
wordt gevraagd om nieuwe systemen of
apparaten te ontwikkelen. Een apparaat
creëren dat er nog niet is, waar je niet op
kunt voortborduren, is niet eenvoudig;
je hebt te maken met beperkingen en
randvoorwaarden als tijd, materiaalgebruik en kosten. Het is altijd een proces
in teamverband. Bij dit vak leer je hoe
je het proces meer dan intuïtief, op een
gestructureerde wijze, kunt doorlopen”,
verklaarde verantwoordelijk docent Rick
de Lange eerder dit jaar in een interview
met de Cursor.
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Engineering Design vs. Design
Het vak Engineering Design heette vorig jaar nog Design. De opdracht in het
Design vak was het ontwikkelen van een
product waarmee huishoudens duurzamer konden worden. Het product moest
op papier worden uitgewerkt en door
middel van een promotiefilmpje worden ‘verkocht’. Net als het huidige vak,
had Design geen colleges en bestond
het voornamelijk uit multidisciplinair
groepswerk onder begeleiding van een
tutor. Verder waren er verschillende
workshops waaraan minstens één teamgenoot verplicht moest deelnemen. De
workshops waren gericht op het ontwerpen van het product, het proces achter
het product en het visualiseren van het
product in 3D door middel van CADsoftware. Volgens Lotte Vugs, derdejaars
Technische Bedrijfskunde studente, was
het idee van het vak wel leuk, maar de
invulling ronduit slecht. “Het bezig zijn

“Niemand zag
voorheen immers het
nut van het vak in”

met iets technisch is leuk, maar heel
weinig studenten komen ook daadwerkelijk in aanraking met een productcyclus zoals het vak beschrijft, waardoor
het niet voor iedereen relevant is”, aldus
Lotte. Sanne Hendriks, ook derdejaars
studente Technische Bedrijfskunde,
voegt toe dat sommige workshops interessant waren, maar heel veel tijd kostten. “Het leukste aan het vak Design
vond ik mijn workshop, waarin we een
werkende 3D motor moesten tekenen.
Hiervoor werden eerst de verschillende
onderdelen getekend, naast elkaar gezet
en op de goede manier aan elkaar vast
gemaakt. Het was erg veel werk, maar
was wel leuk om achteraf toe te passen
op ons product.” Zowel Lotte als Sanne
hadden moeite met de indeling van het
vak en de verdeling van de werklast.
“Sommige workshops waren veel moeilijker dan andere. Daarnaast was de beoordeling bij de ene workshop strenger
dan bij de andere”, zo verklaart Lotte.
Volgens Sanne speelde de coach een te
grote rol in het geheel, gezien deze ook
de beoordeling van het vak op zich nam.
De organisatie van het vak was volgens

Lotte erg onduidelijk en de opdracht niet
uitdagend genoeg. Verder was de manier van beoordelen niet goed voor het
groepsproces. “Het feit dat je voordat je
aan het vak begint al weet dat je het vak
praktisch al gehaald hebt, is niet zo goed
voor de motivatie. Dat merk je direct in
het team”, aldus Lotte.
De rol van de Technische Bedrijfskunde
student binnen het oude Design vak was
beperkt tot het uitvoeren van je verplichtingen en misschien het leiden van de
coachgesprekken. Verder was het volgens Sanne nodig om enige creativiteit
en out-of-the-box-denken toe te passen,
omdat Technische Bedrijfskunde-studenten daar beter in zijn dan sommige
studenten van andere faculteiten.
Al met al vonden Sanne en Lotte het
multidisciplinair samenwerken het
enige dat écht leerzaam was. Het is volgens beiden goed om kennis op te doen
buiten je eigen vakgebied en te leren
samenwerken met mensen van andere
vakgebieden. Maar, om dit beter tot zijn
recht te laten komen moest de inhoud
van het vak een stuk aantrekkelijker en
interessanter worden. “Niemand zag
immers het nut van het vak in”, aldus
Sanne. De meningen van de studenten
zijn niet onopgemerkt gebleven en de
vele kritiek heeft ervoor gezorgd dat is
besloten het hele vak grondig te vernieuwen. Daarmee was de eerste stap naar
het vak Engineering Design gezet.

De context van het huidige vak
Het verhaal rondom het huidige Engineering Design gaat over een grote
humanitaire ramp, waarbij de locatie
zeer moeilijk begaanbaar is voor reddingswerkers. Om toch zoveel mogelijk gewonden in veiligheid te brengen,
moet men gebruik maken van speciale
robots. Deze robots moeten in staat zijn
om hellingen te beklimmen, door water
te rijden en gewonden te vervoeren. Om
het ontwerpen makkelijker te maken,
zijn de gewonden in dit geval geen mensen maar natte sponzen, badeenden en
poolballen. Al deze ‘gewonden’ leveren
een verschillend aantal punten op, die
gekoppeld zijn aan de beoordeling voor
de missie. Het is aan de studenten op
welke manier ze de robot gaan ontwerpen. Om voor iedereen een gelijke situatie te creëren, leveren de vakdocenten
het interne brein van de robot, de besturingssoftware en een camera. Verder
krijgt elke groep een vast budget om uit

“Een ontwerpproces
waar men uiteindelijk
niets gaat bouwen, is
niet relevant”
te geven aan bijvoorbeeld materialen.
De studenten die aan het vak deelnemen
zijn in principe vrij om het ontwerp in
te vullen zoals ze zelf willen. Om toch
een beetje structuur aan het vak toe te

voegen, werkt men vanuit een
stappenplan waarin het ontwerpproces
omschreven staat. Het proces bevat het
analyseren van het design, het definiëren van de beperkingen van de robot en
de omgeving, het bedenken van oplossingen en prototypen en uiteindelijk het
bouwen en programmeren van de robot.
Beoordeling
Zoals bij alle andere basisvakken in het
Bachelor College, worden ook bij Engineering Design studenten op een specifieke manier beoordeeld. Dit gebeurt
door middel van huiswerkopdrachten,
evaluatieformulieren, groepswerk, presentaties, het eindontwerp en de zogenaamde ‘Rescue Mission’ als tentamen.
Halverwege het kwartiel presenteren
de studenten aan de hand van een
poster en een prototype hun ontwerp,
waarbij ze worden beoordeeld door de
verantwoordelijke vakdocenten. Naast
deze tussenpresentatie behoort ook de
presentatie van het eindontwerp tot de
verplichtingen van het vak, alvorens de
‘Rescue Mission’ uitgevoerd wordt. Het
eindontwerp wordt beoordeeld op originaliteit, functionaliteit en humaniteit.
De laatste beoordeling is op basis van de
prestatie van de robot tijdens de uitvoer
van de ‘Rescue Mission.’ Tijdens deze
missie wordt door middel van obstakels,
beperkt licht, heuvels en geluidseffecten een ware humanitaire ramp nagebootst. Om de situatie realistischer te
maken mogen er maar twee leden van
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een team op locatie, in Gemini, aanwezig zijn. Eén van hen op een post om de
‘gewonden’ van de robot aan te nemen
en eventuele reparatiewerkzaamheden
uit te voeren, de ander om via telefoonverbinding aanwijzingen te geven aan
de bestuurder. De bestuurder en de andere leden van het team bevinden zich
in het Auditorium om vanuit daar via
een laptop en Wi-Fi-verbinding de robot
aan te sturen. Met bijna 300 actieve robots om zo veel mogelijk ‘gewonden’ te
redden is de rampplek een totale chaos,
zoals in het echt ook het geval zou zijn.
Dit levert dus nogal spectaculaire beelden op! De ‘Rescue Mission’ loopt echter
niet voor iedereen goed af. Veel teams
hebben technische problemen die niet
meer binnen de gestelde tijd op te lossen zijn. De gevreesde Wi-Fi-verbinding
is voor velen de bottleneck. Van de
teams die wel in staat zijn om hun robots in beweging te krijgen zijn er veel
die door botsingen of fabricagefouten later alsnog uitvallen. Het minimale contact tussen de bestuurder en de persoon
op de post maakt het immers ook lastig
om eventuele aanpassingen of reparaties door te voeren. Uiteindelijk blijkt de
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 eerderheid van de robots niet van start
m
te kunnen, waardoor veel ‘slachtoffers’
helaas in het slagveld achter moeten
blijven.
Bijdrage van de tutor
Aan een ontwerpproces zitten nogal
wat haken en ogen. Om de studenten
te ondersteunen en te voorzien van de
essentiële informatie, beschikt het vak
over een groot aantal tutoren. Om meer
inzicht te krijgen in de bijdrage en de invloed van een tutor gaf Puck van Boekel,
tutor en studente Technische Bedrijfskunde, haar visie op de rol van de tutor
in het groepsproces en haar mening
over het vak in het algemeen. “Engineering Design tutoren zijn er om zowel het
ontwerpproces als het samenwerkingsproces binnen een groep te begeleiden
en te ondersteunen. Dat betekent dat
ze zich in principe niet bemoeien met
inhoudelijke zaken, maar er puur zijn
als vangnet voor de groep. Als groepsleden niet bijdragen aan het proces, of
zich niet in de gesprekken mengen, dan
moet de tutor actie ondernemen. In feite
zorgt de tutor ervoor dat het groepje op
het goede pad blijft.” Natuurlijk beschikt

“Misschien hadden
ze toch nog even
een Technisch
Bedrijfskundige naar
het (logistieke) plan
van aanpak moeten
laten kijken”
niet iedereen over de kennis en vaardigheden om groepen studenten aan te
sturen en te managen. Daarom hebben
alle tutoren een tweedaagse training gevolgd, waarin zij hebben geleerd hoe ze
een groepje aan moeten sturen en op
welke manier ze feedback kunnen geven. Verder leerden ze alle ins en outs
over ontwerpprocessen, creatief denken
en brainstormen. Op deze manier kwamen de tutoren beslagen ten ijs.
Over de inhoud van het vak was Puck
over het algemeen wel te spreken. “Persoonlijk vind ik het een hele verbetering
ten opzichte van de vorige versie van
het vak. De nieuwe versie spreekt studenten qua inhoud veel meer aan. Naar
mijn mening is het erg leuk om te leren hoe je een ontwerpproces eerst heel
breed moet benaderen en steeds verder
moet toespitsen totdat je uiteindelijk tot
een optimale oplossing komt. Doordat
studenten het proces toepassen in de
praktijk, leren ze pas echt wat er nodig
is om een nieuw product te ontwerpen.
Een ontwerpproces waar men uiteindelijk niets gaat bouwen, is niet relevant.”
Het bouwen van een robot klinkt bij
een technische student natuurlijk als
muziek in de oren, echter komen er
nogal specifieke competenties bij kijken om zo’n robot te maken. De vraag
is dan ook wat bijvoorbeeld Technische
Bedrijfskunde-studenten, die in veel opzichten iets minder technisch bezig zijn
binnen hun studie, toe kunnen voegen
aan het vak. “Technische Bedrijfskundestudenten beschikken misschien niet
over de meest inhoudelijke technische

kennis, maar zijn zeer zeker van waarde
binnen de groep. Het ontwerpproces
moet namelijk gestuurd worden, want
zeker de laatste weken van het vak moet
er veel geregeld en gepland worden om
ervoor te zorgen dat alles op tijd af is.
Technisch bedrijfskundigen zijn ook
heel handig in het structureren van
problemen en het combineren van de
vele achtergronden van de verschillende
studenten om een goed algeheel plan
te creëren. Meestal komen de studenten van Werktuigbouwkunde of Electrial Engineering met heel veel slimme,
handige, technische ideeën, maar deze
moeten wel binnen de mogelijkheden
passen en ook realiseerbaar zijn binnen
het beperkte tijdsbestek. Op deze manier kunnen studenten van alle studies
waarde toevoegen aan het ontwerpproces, maar voor de een is dat makkelijker
dan voor de ander.”
Het organiseren en ontwikkelen van
een nieuw vak, dat door zo’n 1100 studenten gevolgd wordt, heeft nogal wat
voeten in aarde. Op organisatorisch vlak
kan ook het nieuwe vak nog progressie
boeken, zo vindt Puck. “Over sommige
organisatorische zaken is van tevoren
niet goed genoeg nagedacht. Zo is de

studiewijzer wel heel informatief, maar
niet zo ingericht dat je even snel iets kan
zoeken. Een ander voorbeeld is het bouwen van de robot. Voor de ingeplande
uren met technische ondersteuning werd
namelijk een kleine bijdrage gevraagd,
waardoor de studenten maar besloten
om op eigen initiatief te gaan bouwen in
Vertigo. Aangezien iedereen ongeveer
in dezelfde week begon met bouwen,
leverde dit een overvol Vertigo op. Misschien hadden ze toch nog even een
technisch bedrijfskundige naar het (logistieke) plan van aanpak moeten laten
kijken!”
De toekomst
Inmiddels is het herziende Engineering Design tot een einde gekomen en
heeft men de kans om het in aanloop
naar komend collegejaar verder te ontwikkelen. In het kader van verbetering
gaf Technische Bedrijfskunde-studente
Cindy van der Wijst haar mening over
het vak. “Ik vind het een erg interessant vak, het is een keer iets anders dan
normaal. De opzet van het vak is prima.
Doordat je elke week één of twee vergaderingen hebt, blijf je met je groepje op
schema.” Volgens Cindy zijn vooral de
vergaderingen met begeleiding van de

tutoren en de ontwerpgerichte opzet van
het vak van waarde. Maar of het vak in
deze opzet ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde is voor het Bachelor
College, vraagt Cindy zich af. “Iedereen
doet eigenlijk automatisch waar hij of
zij goed in is, hierdoor leer je niet echt
iets nieuws tijdens het vak. Het werken
in multidisciplinaire teams is echter wel
goed om te ervaren; later in je carrière
zal je daar zeker iets aan hebben.” Hieruit blijkt eens te meer hoe moeilijk het
is om een vak met een ontwerpproces
een goede invulling te geven, zeker gezien het kennis van meerdere vakgebieden vergt. Over de toekomst van het vak
is dan ook nog veel onduidelijk, maar er
zijn zeker goede stappen gemaakt.
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Carrière
Roland Berger is een consultancybureau dat vooral strategisch advies geeft.
Om te weten hoe dit precies in zijn werk gaat, vertelt Emmy van Schijndel
in het WTC-gebouw te Amsterdam hoe Roland Berger te werk gaat.
TEKST Femke Smulders FOTOGRAFIE Kinga Droog

Emmy van Schijndel bij Roland
Berger

“Wat wij doen is bedrijven advies geven
over langetermijnvraagstukken, dus niet
over operationele vraagstukken, maar
over strategische vraagstukken. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een
bedrijf dat graag wil groeien. Dat kunnen ze doen door organische groei, door
verschillende producten op de markt te
brengen of door een bedrijf over te nemen. Is dit een goed idee, welk bedrijf
moeten ze dan overnemen en wat past
het beste in hun strategie voor de komende tien jaar? Het kan ook zo zijn
dat de winstgevendheid is gedaald.
Wat kan hierin dan verbeterd worden? Wij helpen daarnaast ook met de
langdurige support van complexe
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projecten. Daarin zie je dat we niet alleen maar strategie consultants zijn.
Onze naam is daarom veranderd van
Roland Berger Strategy Consultants
naar Roland Berger. We brengen nog
wel voornamelijk strategische adviezen uit, maar daarnaast hebben we nu
meer te bieden. We bieden onder andere complexe projectondersteuning
en herstructurering aan. Ook zijn er
‘due diligence’-projecten, waarbij je een
bedrijf helemaal doorlicht. Hierbij kun
je denken aan de financiële gezondheid van een bedrijf, maar ook aan de
concurrentiepositie. Dit gebeurt vaak
als een bedrijf een ander bedrijf wil
overnemen. We hebben erg diverse

klanten waar we onze projecten uitvoeren. Wij zijn niet alleen maar bezig voor
de grote beursgenoteerde bedrijven.
Ook hebben we projecten voor middenen kleinbedrijven, publiek-private samenwerkingen en start-ups. Dit maakt
het werk interessanter, want je komt
met hele diverse onderwerpen en bedrijven in aanraking”, vertelt Emmy.
Emmy gaat verder: “Momenteel ben
ik aan het werk bij een bedrijf dat offshore gaspijpleidingen legt. Dit is
ontzettend complex, want naast het
technische aspect moet er ook rekening gehouden worden met de
politieke, economische en sociale

impact. Wij ondersteunen hierbij de
besluitvorming, dit is dus voornamelijk
aan de strategische kant. Echter hebben we hier geen afgebakend probleem,
maar steeds kleine vraagstukken. Doordat we al deze vraagstukken op ons bord
krijgen, houden wij wel het overzicht en
kunnen we delen aan elkaar linken. Met
de engineering bemoeien we ons echter niet. Wij zeggen niet wat ze moeten
doen, maar wij proberen alle informatie
uit de organisatie zo te structureren dat
er een beslissing genomen kan worden.
Dit is een goed voorbeeld van een project waarbij we niet meer de klassieke
rol van strategieconsultant hebben. Echter blijft het merendeel van onze projecten wel in het gebied van de strategieconsultancy.”

“We hebben projecten
voor midden- en
kleinbedrijven,
publieke-private
samenwerkingen en
start-ups. Dit maakt
het werk interessanter,
want je komt met hele
diverse onderwerpen
en bedrijven in
aanraking.”
Het advies
“Normaal gesproken komt er een klant
naar ons toe met een vraag. We beoordelen dan eerst of we hiermee aan de slag
gaan. Het kan ook zo zijn dat we zelf
naar een bedrijf toegaan, met bijvoorbeeld inzichten uit een studie die we
ontwikkeld hebben waarvan we denken
dat dit het bedrijf zal helpen. Het eerste
wat we dan doen is een voorstel maken.
In dit voorstel staat ons plan van aanpak:
Stel jullie huren ons in om dit te gaan
uitvoeren, wat gaan we dan doen, wat
hebben we nodig en hoeveel mensen
hebben we nodig. Ook laten we al gedetailleerd zien wat ze van ons kunnen
verwachten, wat we gaan onderzoeken
en de verwachte resultaten die daarbij
horen. Wanneer de klant hiermee tevreden is, huren ze ons in en gaan we
samen het project in. ”
Teamwerk
Een project wordt normaal gesproken
uitgevoerd door een groep van vier
tot zes mensen vanuit Roland Berger
en gemiddeld duurt een project drie

maanden. Een team bestaat vaak uit een
projectmanager en de consultants die
daar onder zitten. We hebben verschillende lagen in het bedrijf. We hebben
junior consultants, consultants en senior consultants. Deze drie vormen samen de consultantgroep. Vervolgens ga
je naar project manager, die zorgt voor
de dagelijkse aansturing van een project. Daarboven zitten de principals en
partners. De principals en partners zijn
vooral bezig om projecten te werven en
deze op een hoog niveau aan te sturen.
Alle partners wereldwijd samen zijn
de aandeelhouders van Roland Berger.
Ondanks dat we duidelijke lagen in het
bedrijf hebben, is de sfeer onderling
veel informeler. Een goed idee kan van
iedereen komen, dus wordt er ook naar
iedereen geluisterd.
Een project wordt meestal uitgevoerd bij
de klant zelf. Van maandag tot en met
donderdag zit het team bij de klant om
daar informatie vandaan te halen die
nodig is voor de benodigde analyses. Dit
leidt tot het uiteindelijke advies. Doordat
het team bij de klant zit, kan er continu
overlegd worden met de klant en kunnen analyses meteen gecheckt worden.
Hierdoor ontstaat er juist een advies in
dialoog met de klant, dat vrijwel direct
geïmplementeerd kan worden. De implementatie doet Roland Berger echter
niet. Wel vinden we het belangrijk dat
de implementatie door het bedrijf vrijwel direct gedaan kan worden. Het kenmerkt Roland Berger dat we adviezen
willen afleveren waar daadwerkelijk wat
mee gedaan wordt.
“Wie er in een team zit varieert: het is
maar net wie er beschikbaar is of wie ergens al ervaring mee heeft. Echter zie je
alle collega’s wel wekelijks. Wij werken
vaak vrijdag op het kantoor van Roland
Berger. Soms kan je niet op vrijdag op
kantoor zijn, omdat een klant bijvoorbeeld aangeeft dat ze dan een meeting
hebben waar wij iets moeten presenteren. Hier kun je moeilijk nee tegen
zeggen, maar in de regel is iedereen op
vrijdag op ons eigen kantoor. Juist om
ook binding met je eigen collega’s te
hebben. Dit wordt daarnaast gestimuleerd door het organiseren van etentjes
en weekendjes weg. Het is gewoon goed
om samen iets te gaan doen met collega’s. Zodoende wordt er ook buiten
het werk teambinding gecreëerd tussen collega’s en het is vooral ontzettend
gezellig.”

Emmy van
Schijndel
Geboren in Helvoirt
Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de TU/e Eindhoven
Convent georganiseerd
Lid geworden van het ESC, met
een bestuursjaar waarin alles
rondom de nieuwe sociëteit
centraal stond
Master Operations Management & Logistics
Half jaar aan KAIST in Zuid
Korea gestudeerd
Master thesis bij DSM in Delft
Afgestudeerd in november
2014 en sinds 1 mei werkzaam
bij Roland Berger als consultant

“Een project wordt
meestal uitgevoerd
bij de klant zelf. Van
maandag tot en met
donderdag zit het
team bij de klant
om daar informatie
vandaan te halen
die nodig is voor de
benodigde analyses.”
Technische Bedrijfskunde en
consultancy
“Wij zijn breed georiënteerd en doen
daardoor projecten in bijna alle markten.
Een paar voorbeelden zijn gezondheidszorg, automotive, financiële services, olie
& gas en media. In deze markten hebben
we ook projecten die te maken hebben
met supply chain en operations, zoals
operational excellence. Dus we hebben supply chain projecten, maar ook
veel anderen. Met het onderwerp supply chain is een zekere klik, maar je
moet niet verwachten dat je alleen op
supply chain projecten terechtkomt. Ik
wil juist nu ik net begonnen ben geen
supply chain projecten, omdat ik andere aspecten van de bedrijfswereld wil
zien. De vaardigheden die ik tijdens
de projecten van de OML-master heb
opgedaan, zoals het maken van realistische aannames en het opstellen van modellen, zijn zeker vaardigheden die ik
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Vraag

Case van klant

Beslissing Klant
Ja/Nee

1
Voorstel

Beslissing Roland Berger
Ja/Nee

2

4

Deal

Plan van aanpak

3

nog vaak gebruik. Dit is een basis die je
goed kunt gebruiken in consultancy. De
manier van hoe je projecten en opdrachten doet bij Technische Bedrijfskunde
sluit super goed aan bij welk consultancy bedrijf dan ook. De inhoudelijke
kennis pas je niet echt vaak meer toe,
want met elke universitaire opleiding
kun je hier komen werken. Je ziet wel
dat er veel technische mensen rondlopen. Over het algemeen zijn die sterker
in het analytische denken.
We hebben geen officiële matrix structuur, in Nederland krijgt niemand in
het begin iets toegewezen. Als junior
consultant kun je van alles wat zien,
juist om te kijken wat voor projecten je
interessant vindt. Naarmate je langer
bij Roland Berger werkt, ga je wel een
bepaalde richting op, bijvoorbeeld gezondheidszorg. Je kiest op functioneel
of industrieel gebied wat je leuk vindt,
of je kiest voor beiden. Je hebt best wel
wat kennis als je eenmaal meer projecten hebt gedaan in een bepaalde sector
en het is zonde als hier geen gebruik
van gemaakt wordt. Je hoeft niet altijd
het wiel opnieuw uit te vinden.
Het bedrijf
“De mensen die bij Roland Berger werken kenmerken zich onder andere door
hun ondernemendheid, enthousiasme
voor uiteenlopende onderwerpen, bereidheid om elkaar te helpen en nieuwsgierigheid. Inclusief alle ondersteunende staf werken we in Amsterdam met
90 personen en we zijn nog steeds hard
aan het groeien. Wereldwijd zijn we met
2400 mensen verdeeld over 50 kantoren
in 36 landen. Van oorsprong zijn we een
Duits bedrijf en we zitten voornamelijk in Europa. In Azië zijn we ook vrij
groot, daarnaast zitten we in mindere
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“Wereldwijd zijn
we met 2400
mensen verdeeld
over 50 kantoren
in 36 landen.
Van oorsprong
zijn we een Duits
bedrijf en we zitten
voornamelijk in
Europa.”
mate in Zuid- en Noord-Amerika. De
mogelijkheid bestaat om een project in
het buitenland te doen, echter blijf je
dan onderdeel van het Nederlandse kantoor, waarbij je op vrijdag terug probeert
te komen. Dit kan door heel Europa
zijn, zoals Cyprus, Denemarken of Londen. Het team bestaat dan vaak uit een
internationaal team, want iedere locatie
heeft zijn eigen expertises,” concludeert
Emmy van Schijndel.

5

Carrière
Afstuderen aan de universiteit, een belangrijke mijlpaal. Je sluit een periode
in je leven af en begint aan een nieuwe: een plaats op de arbeidsmarkt.
Maar wat ga je dan doen? Waar ga je werken: dicht bij huis of aan de andere
kant van de wereld? Allemaal vragen waar Onno Kuip na zijn afstuderen in
2012 bij de master Innovation Management niet direct antwoord op had.
De oplossing: ORMIT.
TEKST & FOTOGRAFIE Ward Beekmans

Onno Kuip bij ORMIT
Je leert jezelf kennen

Nog tijdens zijn afstuderen in 2012
kreeg Onno Kuip, momenteel management trainee bij ORMIT, de aanbieding
om een stage te gaan lopen in China
bij VDL Enabling Technologies Group
(ETG), een supplier voor de Wafer Steppers van ASML. Vrijwel direct na zijn
afstuderen stapte Onno dan ook in het
vliegtuig. Mede door zijn voorkeur voor
een buitenlandervaring en omdat hij
verder nog niet echt wist welke richting hij op wilde, begon Kuip in China.
Hier was hij verantwoordelijk voor
het verbeteren van selectiemethodes
voor het kiezen van de suppliers. Via
een andere stagiair bij VDL ETG kreeg

hij te horen over ORMIT, waarvan zijn
toenmalige collega zei dat dat echt iets
voor hem zou zijn. Na contact vanuit
China bleek de interesse wederzijds en
na zijn stage kon Kuip dan ook beginnen
bij ORMIT in Nederland.

“Waar ik normaal
gewend was om mee
te gaan met anderen,
kom ik nu veel vaker
op voor wat ik wil,
wat ik écht wil”

Onno Kuip
Onno Kuip is geboren in Hoorn en op
zijn achttiende in Eindhoven bij Technische Bedrijfskunde terechtgekomen.
Na daar in 2012 afgestudeerd te zijn in
Innovation Management, heeft hij ondertussen al meerdere buitenlandervaringen en ervaringen bij verschillende
bedrijven op zijn naam staan.
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Het idee achter ORMIT is dat je werkervaring opdoet bij de bedrijven die via
ORMIT werknemers vragen voor bepaalde opdrachten. Dit zijn doorgaans
opdrachten waar het bedrijf een speciaal
persoonsprofiel voor heeft opgesteld en
ORMIT levert vervolgens werknemers
die aan dit profiel voldoen. Naast werkervaring en een kijkje bij verschillende
bedrijven, doe je bij ORMIT ook veel ervaring op omtrent jezelf. Buiten je werkuren op kantoor ben je bezig met training, intervisie en coaching. Die gaan
over jouw kijk op dingen en, meer specifiek, over waarom je iets nou eigenlijk
zo vindt. Dat levert nieuwe inzichten op,
werkt vaak confronterend en laat je heel
erg nadenken over wat je precies wilt.
Want vaak vereist het meer wilskracht
dan men denkt om op te staan voor je eigen ideeën of wensen. Kuip zegt dat hij
na de eerste twee jaar bij ORMIT dacht
al heel wat te weten over zichzelf, maar
in het afgelopen halfjaar aansluitend op
die twee jaar, nog veel meer over zichzelf
te weten is gekomen.

“Die kennis maak
je jezelf toch wel
eigen, het gaat om
het hebben van een
breed perspectief
en het denken in
oplossingen, iets wat
je bij Technische
Bedrijfskunde zeker
leert”
“Waar ik normaal gewend was om mee
te gaan met anderen, kom ik nu veel vaker op voor wat ik wil, wat ik écht wil.”
Die spiegel die ORMIT je voorhoudt
om jezelf te leren kennen is enorm
belangrijk. Daar heb je niet alleen in
je werk wat aan, ook in je privéleven is
het erg waardevol om uit te spreken wat
je zelf wilt. Kuip zegt dan ook dat privé
en werk eigenlijk helemaal niet zoveel
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verschillen. Je bent dezelfde persoon.
Een traineeship bij ORMIT duurt zo’n
tweeëneenhalf jaar, waarin je in principe
bij drie verschillende bedrijven terechtkomt. In de praktijk blijft men daarna
vaak bij een van die bedrijven werken,
wat een interessant punt is voor de klant
van ORMIT. Zij kunnen rekenen op ambitieuze trainees van ORMIT waarbij
ze tevens een goede kans hebben dat
het waardevolle toekomstige werknemers zijn. De drie bedrijven die Onno
bekeken heeft via ORMIT zijn Philips,
DSM en ABN Amro, waar hij zijn huidige functie uitoefent. Niet de kleinste
namen dus. De taken die hij bij de bedrijven uitvoert, zijn heel verschillend.
Vanuit zijn master Innovation Management zou je bijvoorbeeld niet zeggen dat
hij bij het eerste bedrijf, Philips, een rol
in de logistiek zou gaan vervullen. Hier
was Kuip verantwoordelijk voor tactische verbeteringen bij een reorganisatie
van de distributiecentra van Philips. Je
zou verwachten dat een master als Operations Management & Logistics een logischere keuze zou zijn geweest, maar
Kuip zegt dat de kennis uiteindelijk niet
het belangrijkste is: “Die kennis maak
je jezelf toch wel eigen, het gaat om
het hebben van een breed perspectief
en het denken in oplossingen, iets wat
je bij Technische Bedrijfskunde zeker
leert.” Bij DSM en ABN Amro was de
rol van Onno weer anders. Bij DSM was
hij actief in de Marketing and Sales en
bij ABN Amro vervult hij momenteel de
functie van Data Management-consultant. ‘In de bankensector zijn ze steeds
meer bezig met de gigantische hoeveelheid data die beschikbaar is: dat is eigenlijk het enige wat ze hebben, een grote
bak met data. Ik ben bezig met de integratie van dit besef binnen het gehele
bedrijf en het oplossen van problemen
die er ontstaan binnen het managen van
de kwaliteit van die data. Goede data
hebben is ontzettend belangrijk: niet alleen voor de klant, maar ook voor De Nederlandse Bank en de Europese Centrale
Bank die steeds meer eisen stellen omtrent de datakwaliteit van de banken.”

In januari 2016 sluit Kuip zijn traineeship bij ORMIT af en dus ook bij
ABN AMRO. Zoals al eerder geschetst
werd dat veel van de werknemers van
ORMIT daarna bij de participerende
bedrijven blijven, zo ziet Kuip zijn toekomst ook voor zich. Dankzij ORMIT
heeft hij heel goed geleerd wat hij nu
eigenlijk wil en hij kan daardoor ook
goed voorbereid verder het bedrijfsleven
in. Daarom beveelt hij ORMIT zeker
aan bij de huidige generaties studenten.
Niet alleen ziet hij dat het voltooien van
een technische opleiding heel erg waardevol is en is hij zeker te spreken over de
inhoud van de opleiding Technische Bedrijfskunde, hij is er ook zeker over dat
juist die kennis en manier van denken
bij de studie, in combinatie met wat je
bij ORMIT leert, een hele goede basis is
voor een plaats in de arbeidsmarkt waar
je zelf je uitdaging in kan vinden en ook
echt jezelf op je plaats voelt.

ORMIT
ORMIT is specialist in traineeships en
leiderschapsontwikkeling. In ons traineeship doen trainees verschillende
opdrachten bij een of meerdere organisaties. Door uitstekende begeleiding,
trainingen en gerichte plaatsing van
haar trainees levert ORMIT toptalent
aan haar klanten. Als talent leer je
bij ORMIT waar je talenten liggen, in
welke context je het meest tot je recht
komt en krijg je de ideale springplak
voor je carrière.

Internationaal
ESTIEM geeft je de mogelijkheid om reizen te maken naar plekken waar je
normaal nooit zou komen. De afgelopen zomer hebben veel van onze leden
gereisd, een aantal van hen zullen hier aan bod komen om hun ervaringen
te delen. De volgende ervaringen geven een goed beeld van de diversiteit
die ESTIEM te bieden heeft, van serieuze technisch bedrijfskundige
evenementen, tot taalcursussen, tot feestweken.
TEKST Thijmen Smith

Internationale diversiteit in
ESTIEM
Uitwisseling Novi Sad
Op de eerste officiële dag van de zomervakantie gingen 20 Interactieleden naar
Novi Sad, Servië, voor een uitwisseling.
Deze 6-daagse reis bevatte een bomvol
programma met onder andere een stadstour, een workshop over de Servische
cultuur, een kroegentocht, een bedrijfspresentatie van een Amerikaanse startup, een bezoekje aan het strand en een

wijnproeverij. Voor Thomas Relou was
het zijn eerste ervaring met Interactie
en hij vertelt hierover.
“Bij het uitstappen van het vliegtuig
kregen we de volle hitte over ons heen,
namelijk 40 graden Celsius”, vertelt
Thomas. “Maar dat hield mij niet tegen om met positieve zin, na ons laatste tentamen, op mijn eerste ESTIEM

reis te gaan.” De eerste dag was er één
vol eerste impressies, zelfs de lange
treinreis werd leuk door het veelvuldig
zingen. De dagen die hierop volgden
waren altijd gezellig door de verschillende activiteiten die we ondernamen. De
avonden zijn hierop geen uitzondering,
voegt Thomas eraan toe. De goede en
goedkope lokale bieren, in combinatie
met de lokale sterke drank, zorgde voor
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genoeg ESTIEM-enthousiasme. Als
laatste vertelt Thomas, “het resultaat
was een prachtige reis om verschillende
mensen uit Eindhoven en Novi Sad te
leren kennen, en ik kan gerust zeggen
dat, ondanks dat dit mijn eerste reis is,
het niet mijn laatste zal zijn.”
Summer Entrepreneurship Training
Stephanie Riffo Rodriguez heeft in de
zomer geparticipeerd in één van de
meest prestigieuze evenementen van
ESTIEM, de Summer Entrepreneurship
Training. Dit is een drie weken durend
evenement op het gebied van ondernemerschap, waar drie verschillende steden werden bezocht; Istanbul, Warsaw
en Madrid. Het idee van dit evenement
is om het proces van een idee tot het
business plan te doorlopen en aan het
eind hierover een pitch geven aan investeerders. Daarnaast kent de universiteit
van Paderborn, Duitsland, vijf ECTS aan
het evenement toe per deelnemer voor
hun inzet.
De eerste fase van het evenement startte
in Istanbul en was vooral een ‘WorkHard’ deel, volgens Stephanie. “Aangezien de deelnemers elkaar nog niet
kenden, was het belangrijk om veel aan
team-building te doen. Achteraf gezien
was dat zeer goed, aangezien de samenwerking in het team één van de belangrijkste punten is. Verder hebben we een
introductie gehad in de theorie en hebben we veel gewerkt aan ons idee”, vertelt Stephanie.
Hierna zijn ze naar Warsaw gevlogen
voor het volgende deel van het proces,
waar vooral marktonderzoek centraal
stond. Tijdens deze week hebben ze
besloten om hun idee te veranderen.
“We moesten wel weer opnieuw beginnen, maar we wisten al wel hoe we het
moesten aanpakken door de eerste keer.
Je kent de valkuilen, en het proces gaat
hierdoor sneller”, vertelt Stephanie. Het
idee werd de ‘Romance Box’, een cadeau
met een geheime activiteit voor stellen,
om zo de passie in hun relatie te behouden. Het marktonderzoek gaf het team
veel nieuwe inzichten in het idee.
Als laatste zijn de deelnemers naar Madrid gegaan om de laatste hand te leggen aan hun business plan. Hier kregen
ze een Ierse mentor van de universiteit en waren ze vooral te vinden op de
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Google campus om te werken aan hun
concept. Op de laatste dag hebben alle
groepen hun idee gepresenteerd aan de
investeerders om feedback te krijgen.
Stephanie had goede feedback gekregen, maar gaat waarschijnlijk verder
met een ander business idee dat ze al
heeft. Als laatste vertelt Stephanie, “het
mooiste is om het proces van verandering te zien: mensen met verschillende
culturele achtergronden ontmoeten elkaar met dezelfde interesse in ondernemen, en doorlopen hetzelfde proces van
idee tot business plan”.
Portugese taal cursus
De zomervakantie is voor veel mensen
het ideale moment om hun hobby’s of
andere interesses op te pakken. Zo ook
voor Mark van Uden, die eind augustus
een week lang een Portugese taalcursus heeft gevolgd in Coimbra, Portgual.
“Ik heb altijd al Spaans willen leren,
maar qua timing kwam dit evenement
goed uit en Portugees ligt dicht bij het
Spaans”, vertelt Mark. Het evenement
duurde zeven dagen in totaal, met veel
taaltrainingen overdag, naast nog enkele
culturele activiteiten.
“Aan het eind van de week had ik de echte basis van de Portugese taal wel onder
de knie”, vertelt Mark. De dagen werden
langzaam opgebouwd, met op de eerste
dag een introductie in de Portugese taal,
maar ook een training over presentatie
skills. Mark kwam er ook achter dat Portugees behoorlijk anders is dan Spaans,
doordat niet veel zinnen en woorden intuïtief zijn. De rest van de dagen waren
gevuld met veel lessen over Portugees
en dit zorgde er voor dat ze hun eerste
zinnen konden vormen.
Daarnaast werden veel teambuildingen culturele activiteiten ondernomen.
“We sliepen allemaal in één grote villa
met zwembad, dit zorgde voor veel gezelligheid en groepsgevoel”, zegt Mark.
Dit evenement heeft voor ieder wat wils,
met interessante trainingen en de leukste feestjes, voegt hij als laatste eraan
toe.
Wil jij ook ervaren hoe het is om via
deze leerschool andere culturen te ontdekken en internationale contacten te
leggen? Kom langs U2 in het Paviljoen
en Interactie helpt jou met het uitzoeken van jouw eerste ESTIEM reis!

En verder

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

Tom Bouman
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Mijn afstudeeropdracht heb ik uitgevoerd bij grondafhandelaar Viggo
Eindhoven Airport. Het bedrijf heeft
halverwege mijn afstuderen gevraagd
of ik bij hen wilde blijven werken. Gezien mijn passie voor de luchtvaart ben
ik hier direct op ingegaan en ben ik aan
de slag gegaan als business analyst. Op
het vliegveld probeer ik alle processen,
van inchecken tot opstijgen, te optimaliseren. Daarnaast analyseer ik mogelijke
toekomstscenario’s, onder meer innovaties en uitbreidingen.
Wat zijn eventuele plannen?
Mijn hart gaat uit naar de luchtvaart,
maar daarbinnen zijn oneindig veel mogelijkheden. Eindhoven Airport groeit
de komende jaren hard en dit zorgt voor
interessante ontwikkelingen. Uitbreidingen en innovaties vormen een grote
uitdaging voor Viggo en daarmee voor
mij. Graag wil ik hierin een rol blijven
spelen, maar als de baas van Dubai Airport belt, stap ik morgen op het vliegtuig.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Zeker, het vliegveld is een grote
speeltuin voor een OML’er. Zo maken
we bijvoorbeeld korte- en langetermijn
passagiersvoorspellingen op basis van
de enorme hoeveelheid data die we tot
onze beschikking hebben. Daar komt
veel statistiek bij kijken. Daarnaast val ik
regelmatig terug op modelleertechnieken
in de scenarioanalyses en op
wachtrijtheorieën voor het bepalen van
de workload. En, ook Silver, Pike en
Peterson komen nog wel eens om de
hoek kijken.

Tom Bouman
Leeftijd: 25
Jaar van afstuderen: 2014
Organisatie: Viggo Eindhoven Airport
Functie: Business Analyst

Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Ik houd me voornamelijk bezig met
analyses van aantallen, het gedrag en
de stromen van passagiers, koffers en
vliegtuigen. Dit vereist een kwantitatieve benadering. Al in mijn studie ging
mijn voorkeur daarnaar uit, maar een
bewuste keuze was het niet.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Direct bij mijn aankomst in Eindhoven
ben ik lid geworden van SSRE en het
dispuut WASSADAMO. Verder heb ik
in mijn derde jaar een bestuursjaar en
vervolgens een jaar projectmanagement

Maud Bollen
SCOPE 3, 2015

Paul van Etten
SCOPE 1, 2016

Global Procurement
Analyst, Unilever

Site IE & Lean Manager
Mars Food Europe

gedaan bij UniPartners Eindhoven.
Aansluitend heb ik een half jaar in Buenos Aires ‘gestudeerd’. De toegevoegde
waarde hiervan is denk ik het grote sociale netwerk dat je opbouwt, de zelfstandigheid die je jezelf aanleert en het projectmatig werken. Dit komt meer dan
van pas in mijn werk.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Kijk goed om je heen, er is zo veel moois
en interessants te doen naast je studie.
Het maakt niet uit wat je doet, als je
jezelf naast het academische vlak ook
maar op andere gebieden ontwikkelt.
Daarnaast is je studententijd een geniale
tijd, geniet ervan!
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Coen Oreel
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Nadat ik na mijn studie gestart ben als
consultant, ben ik eind 2010 begonnen bij HEINEKEN als Global Category
Buyer Glass. In deze baan was ik verantwoordelijk voor de inkoop van glazen
flessen voor onze brouwerijen in Afrika
en Rusland en later ook voor Centraalen Oost-Europa. Na 3,5 jaar als inkoper,
ben ik ruim een jaar geleden begonnen
als Teammanager Operations Scheduling bij onze brouwerij in ’s-Hertogenbosch. Mijn team is verantwoordelijk
voor de planning van de brouwerij; van
het brouwen van al onze verschillende
bieren tot het afvullen en vervoeren van
het product naar de klanten. Het is een
erg dynamische baan, aangezien onze
brouwerij zeer complex is door de combinatie van grote volumes en de vele
bier- en verpakkingsvarianten.
Wat zijn eventuele plannen?
Binnen een paar jaar naar het buitenland gaan, dat is mijn droom. Ik heb
het erg naar mijn zin bij HEINEKEN.
Ze bieden me veel ruimte om mezelf
te ontwikkelen en te verbreden, dus ik
hoop dat ik ook voor HEINEKEN naar
het buitenland kan. Die kansen zijn er
zeker, ik moet ze alleen zelf benutten.
Dat is een mooie uitdaging.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Tijdens je studie leg je de basis voor de
manier waarop je denkt. Ik merk dat ik
zaken breed en analytisch bekijk, precies zoals bij mijn studie. Ook het kunnen in- en uitzoomen is een vaardigheid
die ik geleerd heb tijdens mijn studie en
dagelijks gebruik in de praktijk.
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Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Mijn werk is vooral kwalitatief van aard.
Dit was geen bewuste keuze, maar wel
een logische. Door mijn brede interesse
heb ik ervoor gekozen geen specialist
te worden. Hierdoor ben je veel eerder
kwalitatief bezig dan kwantitatief.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Twee keer: ja. Ik ben actief geweest
bij mijn studentenvereniging, met als
hoogtepunt een jaar bestuur. De levenservaring die ik daar heb opgedaan, heeft
me in het begin van mijn carrière echt
geholpen. Het was een kleine, maar zeer
positieve, voorsprong.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Naast genieten van je studententijd,
moet je vooral keuzes maken waar jij
energie van krijgt. Op die manier kom
je vanzelf waar je wilt, ook zonder dat
je dit van tevoren volledig in beeld hebt.

Activiteitenoverzicht
30
nov

LEZING ZORG & WELZIJN
DE PROCESDOKTER AAN HET WERK
Schrijf je nu in op de website.

ma 30 november, 2015

19:30

De Zwarte Doos

Gratis

Frank de Jong
SCOPE 3, 2015
CEO en co-founder
EmulTech B.V.

Pieter Hofstra
SCOPE 1, 2016
Adviseur Acquisition
Finance, Rabobank

11
jan

ALV
JAARLIJKE ALV 2016
Schrijf je nu in op de website.

ma 11 januari, 2016

19:00

TU/e, Paviljoen

Gratis

Coen Oreel
Leeftijd: 31
Jaar van afstuderen: 2008
Organisatie: HEINEKEN
Functie: Teammanager Operations
Scheduling
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Column
Internationaal Industria

Op internationaal gebied worden studenten zowel vanuit de faculteit als
vanuit Industria gestimuleerd. De faculteit stimuleert de studenten om
tijdens hun master een half jaar in het
buitenland te gaan studeren. Het doel
hierbij is om internationale contacten
en ervaring op te doen. Hierdoor zullen onze studenten internationaal een
mooi voordeel hebben. Op transport
gebied biedt de faculteit vele vakken

aan zodat studenten ook op dit gebied
zichzelf kunnen profileren.
Voor internationale ervaring heeft Industria een aparte pijler, namelijk, de
erg voor de hand liggende pijler: ‘internationaal’. Exchanges en bezoeken aan
het buitenland worden voornamelijk
georganiseerd door onze specialist op
dit gebied; onze ondervereniging Interactie. Industria zelf organiseert ook
verschillende internationale activiteiten. Tijdens de Business Trip naar Londen, voor onze derdejaarsstudenten,
zijn dit jaar verschillende bedrijven en
culturele gelegenheden bezocht. Een
groter project, het International Research Project voor masterstudenten,
gaat dit jaar drie weken naar Japan &
Singapore waar ze verschillende bedrijven en culturele gelegenheden zullen
bezoeken. Met onder andere deze reizen probeert Industria haar studenten
zich te laten onderscheiden op internationaal gebied, en tot dusver lukt dat
goed!

Foto Elza van der Saag

Internationaal Transport, iets waar
iedereen mee te maken heeft, echter
waar maar weinig mensen wat van
merken. Of dat is in ieder geval de bedoeling. Zolang het goed gaat, merkt
de klant er niets van dat zijn product
uit het buitenland komt. Indien dit
transport goed verzorgd wordt biedt
dit verschillende landen een goede
concurrentiepositie ten opzichte van
Nederlandse bedrijven. Maar hoe komt
een Technisch Bedrijfskunde-student in
aanraking met internationale aspecten
en transport-aspecten? Op de leuke en
goedkope gadgets uit China na dan.

Sebastiaan
Hooijschuur
Voorzitter Industria

Foto Elza van der Saag

Transport in het Paviljoen

Het thema van deze SCOPE is internationaal transport, waarin vooral het
transport van goederen aan bod komt.
Niet minder interessant is het internationale transport van studenten. Waar
het vroeger nog vrij bijzonder was dat
studenten een semester in het buitenland doorbrachten, is het tegenwoordig de normaalste zaak van de
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wereld. De reizen gaan tevens steeds
verder weg, denk aan Argentinië, ZuidKorea of Singapore. Een internationaal
semester wordt zelfs zo normaal dat
de insteek van het nieuwe masterprogramma is om alle studenten een half
jaar buiten Nederland door te laten
brengen. Dit is een mooie en leerzame
ervaring.

Als we het Paviljoen als een land beschouwen, is het transport over de
campus ook internationaal. Dankzij
de vele studenten en het gebrek aan
voldoende college- en instructiezalen,
blijft het rondpendelen voor studenten
en professoren. Ook het aantal werkplekken voor studenten is vrij krap,
ondanks een aantal nieuwe gebouwen, zoals Flux en het Metaforum. Er
is nog genoeg ruimte voor verbetering.
Met het oog op de verhuizing naar het
Hoofdgebouw liggen hier dan ook zeker mogelijkheden en kansen. Mocht
je nog goede ideeën hebben over de
plek van de student in het nieuwe gebouw, of de behoeftes van de student,
dan ontvang ik graag input van jullie
om dit te optimaliseren. Want ja, optimaliseren doen wij als TBK-student nu
eenmaal graag.

Tamara Schouten
Commissaris Onderwijs Industria

Column
“Van innovatie word je niet rijk”
Bovenstaande uitspraak komt van
Harrold Goddijn, CEO van TomTom, die
tijdens de Graduate School week, die
op de TU/e plaatsvond in de voorlaatste
week van september, een boeiende lezing gaf over zijn bedrijf, zijn loopbaan
en het soort werknemers dat hij zoekt.
Nóg een opmerkelijk statement van
hem: “Start-ups zijn eerder succesvol
als er in hechte teams wordt samengewerkt, en als er al een aantal jaartjes
werkervaring aan vooraf is gegaan.”

TomTom had in het tweede kwartaal
van dit jaar een omzet van 265 miljoen
euro. “Solide resultaten ondanks de
goedkope euro”, zo liet Harrold Goddijn fijntjes weten aan de NOS. Het is
niet zozeer meer de bekende op- en
inbouwapparatuur waaraan TomTom
haar geld verdient, maar het zijn in toenemende mate telematica en licenties
voor het gebruik van navigatietechnologie die zorgen voor de omzet. De toekomst zit hem in ‘real-time maps’ en
communicatie tussen voertuigen; de
automatische, zelfrijdende auto komt
er aan.
Zoals gezegd, de titel van Goddijn’s presentatie was: ‘Open innovatie bij TomTom’. Harrold Goddijn vertelde dat een
moderne onderneming eerst en vooral
open moet zijn, en contacten moet

Foto Sander Peters

De titel van zijn presentatie was: ‘Open
innovatie bij TomTom’. Hij vertelde
enthousiast over hoe hijzelf aan het
begin van zijn loopbaan enkele malen
een eigen bedrijfje heeft proberen op
te zetten, maar dat de meesten van
die start-ups het niet gehaald hadden.
Maar, achteraf gezien, deerde hem dat
niet zo: ‘Fail fast’ werd zijn motto. De
opgedane ervaring, dat was de feitelijke opbrengst! “Daarmee leer je om
steeds beter te luisteren, beter uit te
werken, meer aspecten tegelijkertijd
en in onderling verband te beschouwen”, aldus de CEO. Die attitude heeft
er uiteindelijk toe geleid dat hij TomTom oprichtte. Doorzetten en continu
leren van mislukkingen, dat was de uiteindelijke sleutel tot zijn succes. En nog
steeds brengt hij dat dagelijks in praktijk. Zijn boodschap: “Neem risico, verbreed grenzen, en blijf je persoonlijke
ambitie volgen.” Iedereen zou volgens
Goddijn ondernemer van zijn of haar
eigen carrière moeten zijn.

onderhouden met andere bedrijven,
vaak in heel andere markten. Eén
nieuw idee is niet genoeg! Het gaat om
de toepassing, de meerwaarde die het
heeft voor specifieke klanten met heel
specifieke wensen. Diepgaande kennis
van meerdere domeinen is nodig om
echte doorbraak-applicaties te ontwikkelen. En daarvoor moet je constant
buiten de onderneming kijken, en zoveel als mogelijk krachten bundelen.
Samenwerken is de boodschap.
Daarom heeft TomTom ook behoefte
aan professionals die over de grenzen
van hun eigen vakgebied heen kunnen kijken, die een multidisciplinaire
insteek hanteren, die leiding kunnen
geven, die internationaal georiënteerd
zijn, en die een neus hebben voor

technologie. Ik dacht toen meteen:
Dan moet je bij Innovatie Management
zijn. Dit zijn namelijk allemaal competenties waarop onze IM-afstudeerders
hoog scoren.
De weg van innovatie volgens Goddijn:
Heel veel uitproberen, en vooral blijven
samenwerken. Van innovatie wordt je
niet rijk, tenminste niet meteen…

Dr. Frans M. van
Eijnatten

Programmaleider Innovation
Management
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De TU/e identiteit
Broederschap, saamhorigheid, gezelligheid. Dat moest de nieuwe eindactiviteit van de introductieweek, waarin
ik in de organisatie betrokken was,
uitdragen. En dat zonder alcohol natuurlijk; het tijdperk van de cantus ligt
achter ons. De TU/e lijkt steeds meer op
zoek te zijn naar een communitygevoel
bij studenten. De TU/e identiteit moet
gevoeld en uitgedragen worden. Dat
blijkt ook uit de Graduate School week,
om master- en PhD-studenten met elkaar en de universiteit te verbinden, die
dit jaar voor het eerst georganiseerd is.
En we doen het zo goed. Beste technische universiteit van Nederland voor
de twaalfde keer op rij. De 117e universiteit wereldwijd. Of 176e. Of 315e.
Het is maar net welke ranking je wil
gebruiken. We zijn inmiddels gegroeid
naar meer dan 10.000 studenten, met
de verwachting dat dit aantal naar
12.000 is gegaan over vijf jaar.
Dat er nog veel te halen valt op het
gebied van een TU/e identiteit merk ik
nu ik in het kader van mijn exchange
semester studeer aan Rutgers University in New Jersey. Studenten zijn hier
trots op zichzelf. Ze studeren aan een
populaire universiteit met een goede
naam. Twee zaken waar de TU in Eindhoven ook aan voldoet. Alleen zijn wij
hier geloof ik nog niet zo trots op. Oke,
het kan een beetje aan cultuurverschillen liggen. Wij Nederlanders zijn iets
te nuchter om een billboard van 6 bij 6
meter van een bekende alumnus op de
Groene Loper te hangen. Maar alleen
dat kan het verschil met de Amerikaanse studenten niet verklaren.
Als je hier in New Jersey over de campus loopt, zie je meer mensen mét Rutgers kleding dan zonder lopen. Je hoort
er eigenlijk niet bij als je niet ergens op
je kleding Rutgers hebt staan. Er wordt
hier zoveel Rutgers kleding gedragen
dat er drie winkels van kunnen leven.
Een mooi contrast met Eindhoven,
waar studenten behendig het TU/e
logo van de rugzak pulken, omdat ze …
ja waarom eigenlijk?
En niet alleen de studenten dragen
Rutgers University een warm hart
toe. Ook de alumni zijn nadrukkelijk
aanwezig en ondersteunen de universiteit financieel. De climax van dit
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chauvinisme vindt elke twee weken
plaats bij de wedstrijd van het American Football team van de universiteit.
Studenten en alumni moedigen hier
gezamenlijk de lokale trots aan in een
stadion van ruim 50.000 man. Inderdaad, dat is bijna anderhalf keer zo
groot als het Philips Stadion.

paar. Kunnen we daar geen wedstrijden voor organiseren? Gewoon die auto’s tegen elkaar? Dan hebben we iets
om aan te moedigen. Ook handig voor
InMotion. Dan mogen ze sowieso een
keer ergens aan meedoen. En op deze
manier heeft Storm volgend jaar ook
een wedstrijd om zich op te richten.

Als we zoiets nu eens aan de TU in
Eindhoven voor elkaar zouden krijgen.
Studenten die gebroederlijk de TU/e
aanmoedigen en trots op zichzelf en de
universiteit zijn. En dat daar dan niet
eens 1500 liter gratis bier voor nodig
is, zoals bij de opening van het academisch jaar.

En het mooie is: dan winnen we ook
sowieso. Natuurlijk snap ik dat die auto’s niet met elkaar te vergelijken zijn,
maar dan maken we toch gewoon acht
verschillende ranglijsten? Snelste familieauto, snelste energiezuinige auto,
snelste motor? Dan winnen we zelfs
acht keer. Een parcours moet wel lukken op de campus. We kunnen bijvoorbeeld de route van de bus gebruiken
voor we daar afscheid van nemen. Dan
is die ook niet voor niks ontworpen.
Hup TU/e.

Maar ja, wij hebben geen American
Football team of ander hoogstaand
team om aan te moedigen. Wat hebben we wel dan? Studententeams met
auto’s. Best wel veel ook. We hebben
Solar Team Eindhoven, Storm, URE, InMotion en dan vergeet ik er nog een

Cas van Elderen

Namens

Alumni VBI,
De faculteit IE&IS
Studievereniging Industria

Fijne Feestdagen!
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DON’T HIDE BUT FLY BY
I SKILL SESSIONS 7 - 11 DECEMBER 2015
I I CAREER EXPO 1 / 2 MARCH 2016
I I I INTERVIEWING DAYS 18 - 21 APRIL 2016
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study association industrial design

SVTN “J. D. van der Waals”

