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DE BESTE BOOST VOOR JE LOOPBAAN IS
HET MANAGEMENT TRAINEESHIP VAN STORK
Maak kennis met één van de beste Management
Traineeships van Nederland en ontdek de zekerheid van
uitstekende doorgroeimogelijkheden.
• Wil jij de ene dag met de CEO aan tafel zitten in
de boardroom en de andere dag met je overall en
werkschoenen aan, een van onze teams leiden in een
fabriek?
• Wil je vanaf je eerste werkdag meteen
verantwoordelijk zijn voor je eigen project en
gegarandeerd een periode naar het buitenland?
• Wil je starten in een programma dat al diverse malen
verkozen is tot Traineeship of the Year? Dan is ons
Management Traineeship interessant voor jou!
Ben jij hier naar op zoek? En voldoe je aan onderstaande
voorwaarden:
• Heb je een afgeronde WO masteropleiding?
• Heb jij affiniteit met techniek?
• Werk je graag in sneltreinvaart en met begeleiding op
maat aan je persoonlijke ontwikkeling?
• Reis je graag in binnen- én buitenland?

Surf naar www.werkenbijstork.nl.
Op 26 mei 2016 verzorgen wij een Inhousedag.
Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Dat kan hier:
jobs.stork.com > events > inhousedag-management-traineeship
Stork geeft jouw talent de ruimte!
Neem voor meer informatie contact op met:
Bianca Schraag, Recruiter, tel. 06-22890145,
email: bianca.schraag@stork.com I www.werkenbijstork.nl

Onze visie is om wereldwijd dé toonaangevende
leverancier te zijn van kennisgebaseerde asset
integrity management services voor de Olie & Gas,
Chemie en Power sectoren. We helpen onze klanten
om risico’s te verlagen, de veiligheid te garanderen en
milieuprestaties te verbeteren. Bovendien verhogen
we hun winst door innovatieve oplossingen te
bieden en ons principe van ‘denken en doen’ te
integreren.
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Twitter voor je koelkast
We konden het gewoonweg niet maken om dit fenomeen voorbij te laten gaan, dé
trend van 2016: Internet of Things. Het verschijnsel belooft zich de komende jaren
flink uit te breiden, tot zelfs de wc in een studentenflat je vertelt dat het toch echt
tijd is om een nieuwe wc-borstel aan te schaffen. Hierbij wordt natuurlijk direct het
goedkoopste model voorgesteld, al dan niet gesponsord door een zekere webwinkel
met een blauw logo. Dit persoonlijke voorstel wordt uiteraard gegenereerd door slim
gebruik van Big Data, nog zo’n hippe term.
Zoals zo vaak bij tech-trends, lijken de toepassingen oneindig. Het komt er op neer
dat apparaten alles over zichzelf de wereld in kunnen gooien, een soort twitter voor
je koelkast. Zo hoeft mijn lieve zus straks zelf geen foto’s meer te maken om mij upto-date te houden over haar ontbijt, lunch, tussendoortjes en avondeten: de keuken
doet dat gewoon zelf!
In deze SCOPE hebben we een paar toepassingen van Internet of Things, kortweg
IoT, uitgelicht. Zo leest u wat IoT nu werkelijk inhoudt en wat het fenomeen het
bedrijfsleven te bieden heeft. Vervolgens leggen we uit hoe het de zorg gaat omgooien
en hoe een IoT netwerk, genaamd LoRa, gerealiseerd kan worden.
Ik kan in ieder geval niet wachten tot ik mezelf nóóit meer een kwartier lang af hoef
te vragen waar ik mijn fiets ook alweer neergezet heb. Stel je voor: een fiets die je zélf
de juiste route wijst, zonder de mevrouw van Google Maps die in je oor tettert. Ik zou
dat fantastisch vinden. Als ik een fiets zou hebben. Helaas heeft een nog onbekende
dief zich afgelopen dinsdag de mijne toegeëigend. Had ik er nu maar een LoRa-chipje
in gestopt...

Hilde Weerts
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema Internet of Things
Zodra uw koelkast leeg raakt, verzendt de koelkast een signaal naar de
supermarkt, waar een supermarktmedewerker uw boodschappen voor u
klaarzet. Helaas is dit in de meeste huishoudens nog geen werkelijkheid.
Jurjen Lengkeek, founding partner van de IoT Academy, vertelt over de
opmars van Internet of Things, de basis van uw toekomstige ‘connected
koelkast’.
TEKST Nina van den Elsen

Slimme mensen, slimme dingen,
slimme wereld.
Hoe naast alle personen, ook alle objecten
verbonden zullen zijn met het internet
Na Big Data lijkt Internet of Things
dé nieuwe ontwikkeling te worden in
de datawereld. We weten inmiddels
hoe we grote hoeveelheden data
moeten verwerken, waardoor nu de
tijd is gekomen om die hoeveelheden
te vermeerderen. Internet of Things,
afgekort IoT, is hiertoe het sleutelbegrip.
IoT als ecosysteem
IoT is een ecosysteem waarin
verschillende partijen samenwerken
SCOPE MAART 2016
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om zo slimmer om te kunnen gaan
met resources en de productiviteit
en effectiviteit te kunnen vergroten.
Sensoren,
geleverd
door
een
sensorfabrikant, voeren metingen uit
in de fysieke wereld. Chipfabrikanten
leveren chips waarop deze informatie
wordt verwerkt. Vervolgens zorgen
connectiviteitleveranciers voor een
netwerk waarover de data wordt
getransporteerd. Dataverwerkers bieden
onder andere visualisatie en analyse

van data, cloudopslag en de koppeling
met ERP-systemen. Een bedrijf dat wil
profiteren van IoT zal al deze partijen
nodig hebben om tot een slimme
oplossing te komen.
De ontwikkeling van IoT
Meten in de fysieke wereld is iets wat
bedrijven al geruime tijd doen, vaak
onder de naam ‘M2M’, ofwel machine
to machine. Jurjen Lengkeek: “Vrijwel
elke zichzelf respecterende partij heeft al

IoT Academy
De IoT Academy is in april 2015
geïnitieerd door KPN en RDM
Makerspace om de bekendheid van IoT
te vergroten. Het is een onafhankelijk
platform dat open staat voor alle
partners die IoT willen stimuleren.
De IoT Academy stimuleert aan de
ene kant de vraag naar IoT en aan de
andere kant het aanbod. Vier à vijf keer
per week worden workshops gegeven
waarbij managers zelf ervaren hoe
simpel het is om een IoT-systeem
in elkaar te zetten, terwijl het veel
kosten kan besparen. Ook begeleidt
de IoT Academy bedrijven bij de eerste
implementaties. De IoT Academy
stimuleert de aanbodzijde van de
markt, door IoT labs te faciliteren en
daarmee ontwikkelaars de benodigde
tools en technieken aan te bieden.

jaren een M2M afdeling, waar ze zich met
IoT-gerelateerde zaken bezighouden. Bij
KPN bijvoorbeeld, heette die afdeling tot
begin dit jaar gewoon nog M2M.” Lang
was IoT slechts toepasbaar op specifieke
punten omdat het te duur was, de juiste
connectiviteit ontbrak of omdat de
accuduur de beperkende factor was.
Drie recente ontwikkelingen zorgen
echter voor een flinke versnelling in de
groei van IoT. De eerste en belangrijkste
ontwikkeling is de toegenomen
rekenkracht van computers. De wet
van Moore, de wet die stelt dat de
rekenkracht elke twee jaar wordt
verdubbeld, heeft een kleine vijftig
jaar stand gehouden. Hierdoor hebben
computers
inmiddels
voldoende
rekenkracht om grote hoeveelheden
data te analyseren. Softwarefabrikanten
zijn hierop ingesprongen en bieden nu
allerlei soorten softwarepakketten aan
om die analyse daadwerkelijk te doen.
De tweede ontwikkeling is de stijging
van het aantal vormen van connectiviteit.
Voorheen was er enkel sprake van GSM,
WiFi en Bluetooth, maar inmiddels kent
WiFi verschillende vormen en heeft
GPS ook zijn intrede gedaan. Daarnaast
zijn er 3G- en 4G-netwerken, is het
5G-netwerk onderweg en heeft KPN

zelfs een netwerk volledig ingericht
op IoT: het LoRa netwerk. Tot slot is
de derde ontwikkeling de dalende
prijs van hardware. Sensoren en chips
worden steeds goedkoper, waardoor het
gemakkelijker is om daar zelf, op kleine
schaal, mee aan te slag te gaan.

“Vrijwel elke zelfrespecterende partij
heeft al jaren een
M2M afdeling waar
ze zich met IoTgerelateerde zaken
bezighouden”
De bovengenoemde versnelde groei van
IoT staat nog in kinderschoenen. Op de
vraag wat IoT tot nu toe bereikt heeft,
antwoordt Lengkeek: “Om heel eerlijk te
zijn, is het nu nog niet super ver. Het
is een enorme belofte, maar de echte
use cases moeten nog komen. Die gaan
echter zeker komen.” Een toepassing
die wel al bestaat, is een app die na een
koppeling met uw agenda een signaal
geeft wanneer u naar uw afspraken moet
vertrekken, waarbij rekening wordt
gehouden met files. Die verkeersdata is

beschikbaar, doordat de overheid heeft
geïnvesteerd in sensoren en camera’s
langs de wegen, navigatiesystemen
niet meer weg te denken zijn uit de
gemiddelde auto en telecombedrijven
over steeds meer informatie van hun
klanten beschikken. Het combineren
van die data levert een verkeersbeeld
op. Hierdoor weet de betreffende
app dat u beter de A4 kunt pakken in
plaats van de A44, omdat daar door een
ongeluk alle rijstroken zijn afgesloten.
Zoals de overheid heeft geïnvesteerd
in IoT in de infrastructuur, zal de
markt investeren in IoT in particuliere
goederen. Voorbeelden daarvan zijn de
verwarming van en toegang tot uw huis.

“Over tien jaar weet
je echt niet meer wat
een sleutel is. ‘Oh,
dat is dat ding voor
noodgevallen, voor
als mijn telefoon echt
helemaal leeg is.’”
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Lengkeek: “Over tien jaar weet je echt
niet meer wat een sleutel is. ‘Oh, dat
is dat ding voor noodgevallen, voor als
mijn telefoon echt helemaal leeg is.’”
Er zijn genoeg kansen voor de
toepassingen van IoT, maar IoT op
zichzelf kent nog enkele zwakten.
Allereerst privacy: volgens Lengkeek
is dit een belangrijk onderwerp
binnen IoT, maar wordt er vaak
dramatisch over gedaan. “Als je met
een smartphone rondloopt, geef je al
bijna alle informatie over jezelf weg.”
De security is een onderwerp dat meer
aandacht verdient. Enerzijds worden
metingen aan het internet gekoppeld,
anderzijds worden apparaten vanaf
het internet aangestuurd. Vooral in dat
laatste speelt security een aanzienlijke
rol en het is van groot belang dat deze
op orde is. Daarnaast zijn de huidige
IoT-systemen
slechts
suboptimaal
vanwege het gebrek aan standaarden.
Mogelijkheden voor bedrijven
Wanneer een bedrijf besluit een sprong
te wagen in de IoT-wereld, zijn er drie
stappen die het moet nemen. Allereerst
kan het kijken waar kansen liggen om
met behulp van IoT huidige processen
slimmer te maken en zo te optimaliseren.
Het bedrijf kan zich afvragen hoe
een proces nu werkt en hoe dat beter
kan. Hierbij moet het bedrijf zich
afvragen hoe het door meer informatie
te verkrijgen, fouten en kosten kan
minimaliseren.
Jurjen
Lengkeek:
“Vrijwel elk bedrijf kent een proces
waarbij er dingen misgaan doordat er te

weinig informatie beschikbaar is.” Door
bijvoorbeeld sensoren te plaatsen in een
magazijn, wordt de voorraad continu
gemonitord. Deze hoeft dus niet
meer handmatig gemeten te worden
waardoor de arbeidsintensiviteit lager
wordt. Daarnaast is de informatie meer
up-to-date, wat leidt tot mogelijkheden
voor verbeterde processen en betere
voorspellingen. De tweede stap is
het plaatsen van die sensoren en de
apparaten verbinden met de systemen
die het bedrijf gebruikt, zoals een ERPpakket. De derde stap is het kijken naar
mogelijkheden die de sensoren naast
het huidige proces nog meer bieden. IoT
is bijvoorbeeld van groot belang voor de
circulaire economie; een andere recente
ontwikkeling. Als klanten voortaan
diensten kopen in plaats van producten,
is het voor bedrijven belangrijk dat
de producten een lange levensduur
hebben. Met behulp van track and trace,
een toepassing van IoT, kan de conditie
van de producten gemonitord worden.
IoT is dus een veelbelovende
ontwikkeling waar huidige Technische
Bedrijfskunde-studenten later in hun
werkveld ongetwijfeld mee te maken
gaan krijgen. Niet alleen Technische
Bedrijfskunde-studenten
zullen
ervan gaan profiteren, maar IoT biedt
mogelijkheden voor elk individu en elke
organisatie. Door allerlei objecten en
apparaten aan het internet te koppelen,
creëren we samen een slimmere wereld.
Welke toepassingen er uiteindelijk
precies gaan komen is nog een raadsel,
dus of de ‘connected koelkast’ er komt?
Misschien wel, misschien ook niet.

Jurjen Lengkeek
Als student Technische Bestuurskunde
aan de TU Delft was Jurjen Lengkeek
al actief bij de incubator YES!Delft;
een ondernemerscentrum dat startups
ondersteunt. Toen in 2009 het RDM
terrein in Rotterdam werd ontwikkeld
tot plek waar onderzoek, onderwijs en
bedrijfsleven met innovatieve projecten
bezig zijn, hoorde daar ook een
incubator bij. Lengkeek was betrokken
bij het opzetten van deze incubator.
Na drie jaar startte Lengkeek samen
met zijn compagnon Vincent Fokker
het bedrijf RDM Makerspace. Dit is
‘een soort sportschool voor makers’,
waar makers en ontwikkelaars toegang
hebben tot machines, werkplaatsen en
netwerken. Samen met verschillende
partners, is RDM Makerspace actief
op vier terreinen: 3D-printen, drones,
robotica en IoT. Sinds april 2015 is
RDM Makerspace samen met KPN de
initiating partner van de IoT Academy.

“De echte use cases, die moeten
nog komen. Die gaan echter zeker
komen.”
SCOPE MAART 2016
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Thema Internet of Things
Rond 1970 vond men de eerste oplossingen om twee mainframes draadloos
met elkaar te laten communiceren. Nu, 46 jaar later, leven we in een tijd
waar draadloze communicatie tussen apparaten niet meer weg te denken
is: het Internet of Things (IoT). Om een beter inzicht te geven in wat IoT
inhoudt en welke (bedrijfs-)mogelijkheden het te bieden heeft, hebben we
Jan-Willem de Koster, Chief Technologist bij SAP Nederland, gevraagd naar
hun huidige ontwikkelingen.
TEKST Jan Kleinlugtenbeld FOTOGRAFIE Sander Peters

Internet of Things niet weg te
denken uit het bedrijfsleven
Samenwerken om waarde te creëren
SAP is een van origine Duits softwarebedrijf dat door vijf ex IBM-topmannen
is opgericht. Met haar hoofdkantoor in
het Duitse Walldorf en vestigingen in
130 landen is SAP een internationale
speler. SAP Nederland is een dochteronderneming van SAP, gevestigd in ’sHertogenbosch. SAP Nederland richt
zich vooral op de verkoop van produc-

ten; niet zozeer op het daadwerkelijk
ontwikkelen ervan. Maar wat doet SAP
nu precies? Over het algemeen zullen
de meeste mensen SAP kennen van de
Enterprise Resource Planning (ERP)
systemen. In deze systemen worden alle
bedrijfsprocessen gedocumenteerd en
met elkaar verbonden, zodat deze informatie voor iedereen binnen een bedrijf
toegankelijk is en makkelijk gevonden

kan worden. Tegenwoordig is het echter
zo dat de ERP-systemen verantwoordelijk zijn voor slechts ongeveer 30% van
de totale omzet van SAP. De Koster: “Bij
SAP draait het nu meer om het ecosysteem in zijn geheel dan om ERP-systemen. Door middel van partnerships
met bedrijven als Cisco, Philips, Intel
en Siemens heeft SAP een ecosysteem
ontwikkeld waarin ze samenwerken
MAART 2016 SCOPE
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om voor elkaar oplossingen te realiseren. Door samen te werken kan SAP op
grote schaal opereren. Het ecosysteem
zorgt ervoor dat we voor elkaar waarde
creëren.”

“Door samen te
werken kan SAP op
grote schaal opereren.
Het ecosysteem
zorgt ervoor dat we
voor elkaar waarde
creëren.”
SAP is inmiddels uitgegroeid tot marktleider op het gebied van bedrijfsapplicaties die de complexiteit van bedrijfsprocessen reduceren en nieuwe kansen
bieden met betrekking tot innovatie en
groei. SAP biedt branchespecifieke oplossingen, voor line of businesses en
biedt platformoplossingen. Op basis van
deze drie gebieden heeft SAP een service georiënteerd (Cloud) Platform ontwikkeld. Dit zogenaamde ‘in-memory’
platform heet HANA en kan in principe
binnen ieder willekeurig bedrijf worden
geïmplementeerd.
Real-time data analyseren
De hedendaagse technologie maakt het
mogelijk dat we allerlei voorwerpen,
mensen en apparaten met elkaar kunnen verbinden via het internet: het Internet of Things (IoT). De Koster vertelt:
“Door IoT te combineren met ons platform, biedt SAP bedrijven de mogelijkheid om real-time data uit te lezen die
impact hebben op hun bedrijfsvoering.”
SAP ontwikkelt bijvoorbeeld software
die door middel van sensoren het verbruik van een smart vending machine
registreert en dat onmiddellijk verwerkt
in het logistieke systeem van de beheerder van het apparaat. Zodoende wordt
het dagelijkse vulmoment niet afgewacht, maar wordt er direct een vuller
gestuurd wanneer bijvoorbeeld een bepaalde soort drank bijna op is. Dit zorgt
ervoor dat er altijd genoeg voorraad is.
Het systeem in de automaat werkt op
het HANA Cloud Platform. Het Cloud
Platform zorgt er dus voor dat op basis
van de data die de sensoren afgeven, de
logistieke keten van de beheerder wordt
geoptimaliseerd. Tevens zou het systeem
in de automaat de verwachte vraag en de
weersinvloed mee kunnen nemen. Op
een warme zomerdag is iemand eerder
geneigd om een blikje drinken te kopen
SCOPE MAART 2016
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dan in de winter, wat zou betekenen dat
er meer wordt verkocht en er daarom vaker moet worden gevuld om de vraag bij
te benen. De sensoren in de automaat
kunnen daarnaast een goed inzicht geven over de gebruiker. Als men een persoonlijk pasje koppelt aan het gebruik
van de automaat, kan het systeem via
het Cloud Platform persoonlijke aanbiedingen versturen naar de betreffende
persoon.

“Door IoT te
combineren met
ons platform, biedt
SAP bedrijven de
mogelijkheid om
real-time data uit
te lezen die impact
hebben op hun
bedrijfsvoering.”
In samenwerking met BMW heeft SAP
een systeem ontwikkeld dat ervoor zorgt
dat bestuurders nooit meer zonder
brandstof komen te staan. Het systeem
registreert de hoeveelheid brandstof in
de tank in combinatie met de afstand
naar het volgende tankstation. Als de
tank bijna leeg is, krijgt de bestuurder
via het scherm in zijn dashboard of op
zijn mobiel een melding met daarin
de nabijgelegen tankstations en haar
prijzen, diensten en kwaliteitsbeoordeling. De bestuurder kan het voor hem
of haar meest geschikte tankstation
selecteren, waarna de bestuurder er direct naartoe wordt genavigeerd. Het sys-

teem kan daarnaast aanbiedingen laten
zien zoals korting op brandstof of een
gratis kopje koffie bij een tankbeurt.
Op deze manier verbindt het systeem
de huidige situatie van de bestuurder
en zijn voorkeuren met services in de
omgeving. Zo ontstaat een netwerk tussen de auto, het tankstation en de shop
die zich bij het tankstation bevindt.
Om een beter beeld te krijgen van de
mogelijkheden van het HANA Cloud
Platform, geeft De Koster een nog concreter voorbeeld. “WeissBeerger is een
van de vele bedrijven die haar technologie op ons platform heeft gelanceerd.
Door sensoren in bierleidingen te plaatsen, maken ze voor brouwers inzichtelijk hoeveel bier er doorheen stroomt,
wat de kwaliteit en de temperatuur van
het bier is en wat de performance van de
tap is. Deze data wordt vanuit de kroeg
naar het platform gestuurd, die de data
vervolgens weergeeft in verschillende
grafieken op een eenvoudig dashboard.
Deze grafieken bieden de kroegbaas
meer inzicht in de relatie tussen het getapte bier en bijvoorbeeld de totale omzet. Door resultaten van meerdere kroegen op verschillende tijdstippen en op
verschillende locaties te vergelijken, kan
de bierbrouwer bijvoorbeeld zien waar
zijn bier het best verkocht wordt. Ook
kan de bierbrouwer op basis van deze
gegevens real-time zien of het nodig is
om onmiddellijk een extra levering te
doen.”
‘Domme’ apparaten worden steeds
slimmer met IoT
IoT wordt steeds belangrijker en
uitgebreider. Voor sommige apparaten
of situaties is tegenwoordig nog geen

Jan-Willem de Koster
Geboren in Breda
Bedrijfskundige Informatica Breda
Innovatie Manager bij SAP NL
Verantwoordelijk voor het helpen
van bedrijven met innoveren door
technologie
Verantwoordelijk voor het op de
kaart zetten van SAP Nederland in de
sportwereld
Het geven van voorlichtingen en
workshops voor hogescholen, universiteiten en bedrijven

2000 – Begonnen als SAP HR
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bij Philips
2006 – Product Manager/ Solution Sales bij SAP Nederland
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SAP Nederland
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IoT-oplossing te realiseren, waar dat
in de toekomst wellicht wel mogelijk
is. Daarnaast valt er volgens De Koster
nog veel te verbeteren wat betreft
connectiviteit en beveiliging. “Om
IoT-oplossingen goed te laten werken
moet men er zeker van zijn dat er
altijd een goede connectie is tussen
de verschillende apparaten, sensoren,
et cetera. Anders kan dat in sommige

gevallen tot hachelijke situaties leiden.
Tevens is het natuurlijk van belang dat
alle verworven data veilig opgeborgen
worden en dat de verbindingen tussen
de apparaten veilig zijn.”
“Het is voor SAP belangrijk om ervoor te
zorgen dat we klanten blijven uitdagen
om van IoT gebruik te maken.”, aldus
De Koster. We stimuleren bedrijven
door middel van ‘Design Thinking’.

Technisch bedrijfskundige bij SAP
Afgestudeerde technisch bedrijfskundige studenten kunnen bij SAP Nederland in verschillende functies aan
de slag. Bij de afdeling Marketing kan
men aan de slag met het organiseren
van evenementen, het onderhouden
van klantenrelaties en het werven van
nieuwe klanten. Binnen de Consultancy kan men de technologische en
financiële haalbaarheid van producten
en netwerken voor klanten analyseren
en implementeren. Tevens kan je als
afgestudeerde meedoen aan het Sales
Academy programma, waarin je bin-

nen korte tijd klaargestoomd wordt om
te werken in Sales of Pre-Sales. In beide
gevallen ga je samenwerken met een
Senior (Pre-)Sales collega, waarvoor je
bepaalde taken of onderzoeken gaat
uitvoeren. Het verschil tussen Sales en
Pre-Sales zit in het feit dat Pre-Sales
meer (technisch) inhoudelijke zaken
behandelt en Sales zich meer richt op
het afhandelen van deals met klanten.
Daarnaast is SAP Nederland continu op
zoek naar geschikte studenten om stageplekken in te vullen.

Order auto parts from
business network
Ariba® Network

© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

“Het is voor SAP
belangrijk om ervoor
te zorgen dat we
klanten blijven
uitdagen om van IoT
gebruik te maken.”
‘Design Thinking’ is een methodologie
in een workshop-format waarin de
eindklant (de klant van de klant)
centraal staat. Wij brainstormen samen
met de klant over de mogelijkheden van
IoT, om vervolgens een ‘rapid-prototype’
te ontwikkelen. Op deze manier zien
klanten wat er zowel financieel als
technologisch haalbaar is.
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Thema Internet of Things
Nog maar een paar jaar geleden maakte Nederland kennis met 4G. Deze
opvolger van 3G beloofde een internetsnelheid waar zelfs Wi-Fi niet aan
zou kunnen tippen. Nagenoeg iedereen heeft een mobieltje en ook een
smartwatch is niets aparts meer. Wanneer je thermometer aangesloten is
op het internet, kijkt men daar ook al niet meer van op. Hoewel we verder
nog niet al te veel gewend zijn, heeft KPN de toekomstschets al duidelijk:
het aantal aan internet gekoppelde apparaten wordt enkel maar meer. Om
dit kostenefficiënt, gemakkelijk, en slim in te richten, is een nieuw netwerk
nodig: LoRa.
TEKST Ward Beekmans FOTOGRAFIE Hilde Weerts

The Future is here,
the future is LoRa
Waarom LoRa
Het probleem van de huidige netwerken
is dat ze perfect grote hoeveelheden data
kunnen versturen of binnenhalen, maar
tegelijkertijd ook veel energie vragen.
Apparaten die je wil koppelen aan het
internet en die enkel vragen om kleine
hoeveelheden data, vergen een heel andere technologie dan wat 4G biedt. Deze
andere technologie is wat het LoRa netwerk moet bieden. LoRa staat voor Long
Range en onderhoudt de verbinding
tussen de LoRa-chip en het internet. In
plaats van een verbinding tussen twee
apparaten te openen, verzendt een LoRa
apparaat enkel berichtjes van 50 Bytes.
Een vergelijkbaar verschil als tussen
een mobiele telefoonverbinding en een

LoRa Alliance
De LoRa Alliance is een belangenvereniging voor alle partijen wereldwijd
die zich bezighouden met LoRa. Dit zijn
de carriers, degenen die het netwerk
aanbieden, maar ook de sensor- en modembouwers. Deze drie groepen zitten
in de Alliance om afspraken te maken
over de invulling van LoRa. De Alliance
kan gezien worden als een standaardiseringsinstituut, welke ervoor zorgt
dat de hele wereld een standaard hanteert om voor iedereen duidelijk te maken hoe het netwerk werkt. Momenteel zijn ± 200 bedrijven over de wereld
aangesloten bij deze Alliance.
SCOPE MAART 2016
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sms’je. Dit kost slechts een klein beetje
energie, waardoor een AA-batterij zonder problemen jaren mee kan. Ter vergelijking, als je Machine-2-Machine objecten koppelt via de huidige manier heb
je met een AA-batterij na een maand al
geen energie meer. Verder is de prijs
van een modem voor een LoRa-chip momenteel al minder dan 5 euro en betaal
je voor een 3G modem al minstens 15
euro. Wat je nu met LoRa kan? Eigenlijk
alles. Parkeersensoren, inbraakbeveiliging en straatverlichting zijn zomaar
een paar voorbeelden van waar je LoRa
in kan zetten. Binnen KPN spraken wij
Sietse Vis over LoRa. Hij houdt zich actief bezig met het uitrollen van dit netwerk in Nederland en het helpen met
het vinden van een business case voor
potentiële klanten. Verder is hij actief in
het bestuur van de LoRa Alliance: een
wereldwijd orgaan dat zich bezighoudt
met de promotie, ontwikkeling en standaardisatie van LoRa en het verenigen
van alle belangstellenden voor LoRa.
Het doel is om op die manier een werkbare standaard neer te zetten, zodat de
technologie in alle landen hetzelfde is.
Promotie
Sietse ziet bij KPN kansen voor elke
klant. In zijn uitleg aan een potentiële
klant probeert hij duidelijk te maken
wat nou het verschil is tussen ‘Internet
of Things’ en ‘Internet of Thing’, En
dat zit hem voor een groot gedeelte in
de schaal. Voor een specifiek apparaat,
bijvoorbeeld de OV-fiets, kun je van

alles bedenken en aanpassen aan de
fiets om hem slimmer te maken. Noem
bijvoorbeeld een GPS locatiesensor. Zo
kun je als gebruiker aan het eind van je
fietstocht heel mooi zien hoeveel kilometer je gefietst hebt en verder kan de
organisatie van de OV-fiets een fiets terugvinden als deze kwijt is. Dat is een
voorbeeld van ‘Internet of Thing’. Maar
je kan ook die locatie data gebruiken om
de kilometers van de fiets bij te houden.

“We zitten nu in de
aanloopfase en het
gaat enorm hard”
Ook kan je een valsensor toevoegen om
nog meer informatie van alle fietsen
te verzamelen. Zo kun je het onderhoud van de fietsen verbeteren. Dan
ben je met data-analyse bezig en dat is

het moment waarop de grote winsten
gemaakt kunnen worden, ‘Internet of
Things’ dus. En dat bereik je met het
LoRa netwerk. ‘En dit gaat natuurlijk
niet alleen in de toepassing met de fietsen gebeuren, met LoRa kunnen we in
Nederland miljoenen dingen aan het
internet koppelen, je eigen creativiteit is
de enige beperking.’
De uitrol
Voor KPN als telecomprovider is deze
nieuwe technologie interessant, omdat
zij de technische competenties in huis
hebben voor het bouwen en onderhouden van het soort type netwerken als
LoRa. ‘Momenteel wordt het netwerk
landelijk uitgerold en in Rotterdam en
Den Haag zijn we al live’, zo vertelt Sietse. ‘Binnen de commerciële organisatie
van KPN wordt het gezien als een erg
spannend project; het is een nieuw product in ons portfolio en we zijn een van
de eersten in de wereld die het verkopen.’ Om deze reden moest er dus ook
voldoende onderzoek gedaan worden
naar bijvoorbeeld de vraag vanuit het
bedrijfsleven om na te gaan of het voor
KPN een interessante keuze zou zijn
om hiermee verder te gaan. ‘Na de uitrol
in Rotterdam en Den Haag hebben we
twee klanten die al in deze regio’s actief
zijn, maar de meeste klanten die het
netwerk willen gaan gebruiken wachten
eerst op de landelijke uitrol. Dit moet
binnen zes maanden gaan gebeuren.
De klanten die KPN nu al heeft gaan natuurlijk ook voor het landelijke netwerk,
maar zij zijn dus al begonnen in de huidige regio’s die online zijn. Zo is een van
deze bedrijven bezig met straatverlichting. Via een chip in elke lamp kan de
gemeente de straatverlichting schakelen, waardoor zij grote energiebesparing
kunnen bereiken.’ Verder vertelt Sietse
ook over een bedrijf dat bezig is met de
verkeersborden in Nederland.
Toepassingen
Zij willen de miljoenen verkeersborden
in Nederland op een slimme manier
gaan uitrusten. Momenteel wordt er namelijk regelmatig een rondje gereden
om te kijken naar de verkeersborden: is
er een bord kapot, scheef gaan staan of
wellicht helemaal weg? Elke keer zo’n
rondje rijden is duur, zeker in vergelijking met wat dit bedrijf voor ogen heeft:
wanneer je een klein sensortje aan je
LoRa-chip bevestigt, kun je dagelijks
doorgeven hoe het ervoor staat met het
verkeersbord. Er wordt nu onderzocht
hoe vuil op een verkeersbord gemeten

Sietse Vis
Sietse Vis (foto) heeft Industrieel Ontwerpen gestudeerd om daarna de
master Strategic Product Design te
doen in Delft. Tijdens zijn studie heeft
hij zich veel beziggehouden met het
ontwerpproces van een product of
dienst. Na zijn studie is hij via verschillende bedrijfstakken terecht gekomen
bij Vodafone waar hij innovatie manager was. Na drie jaar bij Vodafone is hij
met een nieuwe uitdaging begonnen
bij KPN, waar hij nu ontwikkelaar is
van de dienst LoRa en de bijbehorende
business. Ook zit hij in het bestuur van
de LoRa Alliance, een internationaal instituut ter promotie van het LoRa netwerk.

kan worden. Het is voor onderhoud interessant om te weten of er bijvoorbeeld
sneeuw, graffiti, stickers of andere viezigheid op het bord zit. Ten tweede heeft
dit bedrijf de intentie om een database te
bouwen van alle verkeersborden met het
oog op de opkomst van de zelfrijdende
auto. Als je auto straks volledig zelfrijdend is, wil je niet dat je auto denkt dat
je voorrang hebt terwijl de situatie onlangs aangepast is en je nu geen voorrang meer hebt. Dan is het handig voor
je auto om uit een database te kunnen
halen welke verkeersregels er op dat
moment gelden. Een ander voorbeeld
waarin LoRa ingezet kan worden is personenalarmering. Een interessante eigenschap van LoRa is namelijk dat het
ook plaatsbepaling kan doen. Medewerkers die veel onderweg zijn en een risicovol beroep hebben, kunnen daarmee
beter gevolgd worden en gemakkelijker
alarm slaan.
De toekomst
Er zijn eigenlijk weinig marktgebieden
te bedenken waar LoRa niet ingezet zou
kunnen worden. ‘We zitten nu in de
aanloopfase en het gaat enorm hard’,
vertelt Sietse. Tegelijkertijd geeft Sietse
aan dat KPN niet direct zelf oplossingen
gaat bedenken. KPN heeft niet de kennis van de industrieën zelf om oplossingen te bedenken, zij zijn de partij die het
ondersteunende netwerk aanbiedt en
onderhoudt. Overigens biedt KPN wel
de combinatie aan van Cloud opslag en
connectiviteit met LoRa.
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Thema Internet of Things
In de zorg kunnen nog vele verbeteringen
geboekt worden door eilandjes met elkaar te
verbinden. Hierbij kan een groot platform
voor alles wat met de zorg te maken heeft
goed helpen. De grote vraag is dan ook: hoe
verbind je alle losse instanties uit de zorg
met elkaar, waarbij efficiëntie, kwaliteit en
kostenbesparingen centraal staan?
TEKST Femke Smulders FOTOGRAFIE Puck van Boekel

Internet of Things in
de zorgsector
Vroeger
Nick Guldemond vertelt: “Vroeger was
de zorg sterk institutioneel georiënteerd. De zorg werd vooral geleverd in
bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen en er was dus vooral sprake van
professionele zorg. In de meer zuidelijk
gelegen landen en andere continenten
is juist vooral sprake van informele
zorg: zorg door de buurt, kennissen en
familie is hier vanzelfsprekend. De Nederlandse overheid heeft besloten dat
we zelf meer verantwoordelijk moeten
worden voor de zorg. Vergrijzing en de
kostenstijgingen van de zorg zijn daar
mede de oorzaak van. Een voorbeeld
van een maatregel om die verantwoordelijkheid te verleggen is het uitbesteden van zorg naar gemeenten. De zorg
is dus aan het veranderen. Parallel aan
deze verandering wordt de zorg meer en
meer gedigitaliseerd. Deze ontwikkelingen zouden elkaar goed kunnen helpen.
De IT gebruiker in de zorg is vaak heel
specifiek en er zijn veel verschillende
applicaties voor specifieke onderdelen
in de zorg, maar deze zijn nog niet of
nauwelijks met elkaar verbonden. De informatie die in deze applicaties staat opgeslagen, wordt dus niet gedeeld. Juist
die informatie-uitwisseling kan ervoor
zorgen dat het zorgproces voor de patiënt soepel kan verlopen.

@
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De oorzaak van al die specifieke applicaties binnen de zorg heeft te maken met
hoe de zorg in het verleden is georganiseerd. De zorg bestaat onder andere
uit de verschillende echelons: huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, academische
zorg en wijkzorg. Dit heeft geleid tot een
verzuilde vorm van organisatie, waarbij
de zuilen slecht met elkaar samenwerken. Het zorgproces is dus niet als één
proces over de keten georganiseerd, wat
verbeterd kan worden als de overdracht
van informatie tussen verschillende spelers en stakeholders soepeler verloopt.
Als je informatie wilt hebben over het
hele zorgproces, over wie wat doet en
hoe de taken en verantwoordelijkheden
verdeeld zijn, is dit niet zomaar inzichtelijk. Maar over het algemeen geldt wel:
in de losse echelons functioneert alles
prima en daar zijn goede IT hulpmiddelen in gebruik.”
Op weg naar de ideale zorg
“In Korea heeft Samsung een eigen ziekenhuis. Hierin staat allerlei intelligente
apparatuur welke met elkaar kan communiceren. Dit is het voorbeeld van hoe
je IT kunt gebruiken om allerlei processen aan te sturen. In Korea is gezorgd
voor goede randvoorwaarden: ze hebben apparaten, fysieke omgevingen en
mensen allemaal met elkaar verbonden.
Ze maken gebruik van netwerken en

creëren generieke data, die weer voor logistieke zaken ingezet kan worden. Wil
je the ‘Internet of Things’ goed gebruiken, dan heb je binnen settings zoals
ziekenhuizen en huisartsenpraktijken
interconnectiviteit en goed gestructureerde informatiestromen nodig. Dat is
echt basisvoorwaarde en vervolgens kan
je gaan bouwen naar een goede IT ondergrond. In Nederland hebben we nog
geen goede voorbeelden van zorgprocessen die georganiseerd zijn over de hele
keten.
De ontwikkelingen in Nederland zijn
inmiddels wel zover dat vanuit leveranciers van apparatuur, zoals een MRI
scan of een set spuiten, in toenemende
mate allerlei pogingen gedaan worden
om informatie systemen te verbinden
en data binnen te halen over het product. Ziekenhuizen doen dit nog niet
vanuit een integraal beleid; er is nog
geen integraal beleid om apparaten en
producten op te nemen in een soort

Foto Myxi - flickr.com/photos/myxi

Privacy
Het debat over privacy is lastig. Regelmatig komt in het nieuws dat er gegevens lekken. Het debat over privacy
is ook niet erg duidelijk en is lastig te
begrijpen voor mensen. Er zijn zoveel
perspectieven die men aanneemt, dat
de chaos snel groot wordt. Daarnaast
zijn mensen zelf ook erg ambivalent:
aan de ene kant wordt er veel gedeeld
op de sociale media, maar aan de andere kant reageren mensen vaak wel
krampachtig als het om medische
gegevens gaat. In de financiële wereld kan het dan ineens wel: internetbankieren is voor de meeste mensen
tegenwoordig geen enkel probleem.
De risico’s die hieraan zitten nemen
mensen dan maar voor lief. In de zorg
is het echt niet anders, maar het blijft
toch een lastig debat. De centrale
vraag: wat willen we nu eigenlijk? Wat
hebben we nu nodig om goede zorg
te leveren? Hoe moeten we slim onze
samenleving organiseren? Die vragen
worden niet gesteld, maar de gezondheidszorg zoals die nu geregeld is, die is
echt niet houdbaar. Het moet anders.
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01 Nick Guldemond.

digitale omgeving om te kunnen communiceren naar andere producten. Echter, er
is hier wel een toenemende behoefte aan.
Apparatuur wordt steeds intelligenter en
kan deze informatie dus ook steeds vaker
leveren. Er wordt alleen nog niet standaard
gebruik van gemaakt. De regelgeving gaat
er wel steeds meer naar toe om gebruik te
maken van wat er in huis is.
In de huidige zorgontwikkelingen zie je
dat de patiëntbeleving steeds meer centraal
komt te staan. Het is niet meer zo dat de
patiënt alleen maar komt voor een nieuwe

01

knie, maar de patiënt wil goed kunnen herstellen, het liefste thuis, en zo snel mogelijk weer op de been zijn. Een belangrijke
vraag is dan ook: hoe organiseer je de zorg
zodat je optimaal aan de wensen van de patiënt kunt voldoen? Om deze behoefte goed
in te kunnen vullen, zullen er wel dingen
anders gedaan moeten worden en er zal
samenwerking gezocht moeten worden
met andere organisaties. Je ziet nu ook dat
ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en gemeentes steeds meer samen gaan werken
om samen meerwaarde aan te kunnen bieden.” vertelt Nick Guldemond.

Vergrijzing
Vergrijzing is een belangrijke aanjager
om de zorg te gaan veranderen. Als
we doorgaan zoals we nu de gezondheidszorg hebben ingericht, dan komt
de volgende economische crisis voort
uit dat we de zorg van onze ouderen
niet meer aankunnen. Als je kijkt naar
de verhouding tussen het aantal werkende mensen en de 65+’ers, dan zal
die verhouding veel veranderen over
20 tot 30 jaar. Er komt een flink personeelstekort in de zorg. Dit is ook een
van de belangrijkste drijfveren voor de

Kosten- en personeelsbesparing
Er kan slimmer gebruik gemaakt worden
van mensen en contact. De logistieke processen op een zorg afdeling kunnen beter.
Als er informatie wordt gebruikt van wie,
wat en waar is, heeft dat consequenties
voor taaktoewijzing, voor de hoeveelheid
mensen die je hebt op een afdeling, de beschikbaarheid als er een incident is. Er is
een proef gedaan in een Zweeds ziekenhuis
SCOPE MAART 2016
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dat gebruik maakt van intelligente piepers.
Op de dagelijkse werkvloer van de verpleging piept er dagelijks zoveel;waar zijn al
die piepjes voor?. Is die piep voor een kopje
thee, voor rechter zitten in bed, of voor een
hartstilstand? Nier voor al die zaken is urgent een verpleegster nodig. Nu kun je mensen koppelen aan profielen, capaciteiten en
vaardigheden. Er blijkt dus uit dat je mensen

veel efficiënter kan inzetten, je kunt ineens
met 50% minder personeel af. De informatie
wordt rijker gemaakt door smartphone gebruik, waarbij de patiënt kan kiezen om een
van de volgende meldingen te maken: een
kritische, medische of facilitaire melding. Zo
wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd
en er worden veel kosten bespaard.

“In het Internet of
Things tijdperk is het
onmogelijk dat er niet
gecommuniceerd wordt
met elkaar”
gezondheidszorg om te gaan veranderen.
Met de vergrijzing neemt ook het aantal
chronische zieken toe. Van de mensen die
ouder zijn dan 65 jaar, heeft meer dan 50%
een chronische ziekte, hart- en vaatziekte,
diabetes of dementie. Deze ziektes zorgen
ervoor dat mensen steeds meer hulpbehoevend worden. Om deze hulp ook te kunnen
blijven bieden, is een andere manier van
organisatie van de gezondheidszorg nodig.
Voor die verandering heb je meer integrale
zorg nodig, meer preventie en meer sociale
zorg.
Volgens Nick Guldemond: “Juist technisch
bedrijfskundige moeten naar de verschillende aspecten gaan kijken. Hoe krijgen
we de technologie zo georganiseerd dat zaken op een slimme manier verbonden zijn,
op een gelaagdheid van infrastructuur,
platform tot protocollen, hoe organiseer
je je processen daarin, hoe ziet de service
eruit, wie is verantwoordelijk? Wat moet
er als uitkomst zijn? Hoe functioneert het
op lokaal of landelijk niveau? Wat zijn de
businessmodellen daarin? Er zijn stakeholders nodig die daar over nadenken en met
antwoorden komen. Ook zijn er mensen
nodig die verschillende onderdelen kunnen vertalen. Hoe kun je daar een bijdrage

aan leveren? Op allerlei niveaus is een standaard benadering nodig die ervoor zorgt
dat je dus dingen modulair opzet.”
“Ik denk dat de voorwaarde voor de interoperabiliteit van producten die ziekenhuisbreed communiceren is dat alles samen
moet komen op een platform. De digitale
informatiestroom die daaruit verkregen
wordt, biedt zeer veel mogelijkheden. In
het Internet of Things tijdperk is het onmogelijk dat er niet gecommuniceerd wordt
met elkaar. Je moet kunnen profiteren van
de beschikbare datastromen. Je hebt hier
meer standaarden voor nodig, afdelingen
moeten meer met elkaar kunnen communiceren. Hoe kunnen we daar de komende
jaren echt snelheid op maken? Het is nog
een grote uitdaging om betekenisvolle en
intelligente uitkomsten te krijgen uit al die
informatiestromen. In een ziekenhuis is
veel data beschikbaar. De grote uitdaging
is om er betekenisvolle informatie uit te
krijgen. Het is daarvoor belangrijk om te
bedenken welke informatie toevoegt aan de
kwaliteit van de zorg?” Aldus Nick Guldemond.
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Carrière
Het begon allemaal met het repliceren van cd’s. Nu kijkt men bij Docdata
niet meer op van het verwerken van acht bestellingen per seconde, waarbij
effectiviteit en precisie erg belangrijk zijn. Docdata is recent overgenomen
door Ingram Micro, waar het bedrijf het belangrijkste onderdeel van de
Europese Commerce & Fulfilment tak zal zijn. De voornaamste reden
hiervoor is om mee te blijven doen bij aanbestedingsprocessen van de
grootste partijen in de markt. Leroy Dumas en Jorg Megens vertellen over
hun werk bij Docdata.
TEKST Maurits de Koning FOTOGRAFIE Puck van Boekel

De wereld van Docdata
Over Docdata
Docdata was vroeger een cd en cdrom replicatiebedrijf. In 1999 is het
begonnen met het distribueren naar
het business-to-customer principe van
onder andere Bertelsmann, het latere
bol.com. Op dit moment is Docdata Europees marktleider op het gebied van
e-commerce en is actief in Nederland,

het Verenigd Koninkrijk, Duitsland,
Italië, Zwitserland, Spanje, Polen en
Frankrijk. Naast e-fulfilment heeft Docdata zich ook gespecialiseerd in retourlogistiek en online betalingsdiensten.
Megens vertelt: “Docdata richt zich niet
alleen op het fulfilment van consumenten elektronica en boeken, maar richt
zich bijvoorbeeld ook op het gebied van

Carrièreadvies
Dumas: “Ga werken bij een bedrijf dat
werkt in een markt die hard groeit, zoals nu het 3D-printen.” Megens: “Neem
zelf initiatief, doe iets wat je leuk vindt.
Ga niet op de eerste en de beste kans
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die je bij een bedrijf krijgt in, maar ga
eerst kijken wat je leuk vindt, welke
business je in wilt. Vervolgens moet
je zelf proactief zijn en erachter aan
gaan.”

fashion. Bij de fashiontak is van belang
dat de retour logistiek perfect geregeld
is, aangezien het retour percentage daar
soms ver boven de 40% ligt. Dus voor
klanten uit de fashionindustrie is het
van groot belang dat het retourproces
goed gestructureerd proces is.” Naast
de Bijenkorf en bol.com werkt Docdata
voor onder andere Zalando, ASOS, Toys
”R” Us en Wine in Black.
Afhankelijk van het businessmodel en
de volwassenheid van de e-commerce
markt biedt Docdata verschillende oplossingen aan. Dumas legt uit: “Aan de
hand van de economie van een land en
de volwassenheid van de e-commercemarkt bieden wij verschillende businessmodellen aan. Polen is een land
waar e-commercemarkt relatief jong
is. De general resellers daar, zeg maar

de Poolse bol.com, zijn erg interessant
voor ons om naar te kijken. In Italië
doet zich een soortgelijke situatie voor.
Ga je kijken naar Nederland, een land
waar de e-commerce al verder is ontwikkeld dan liggen er meer groeikansen bij de andere businessmodellen,
zoals omnichannels interessanter. Tot
omnichannels behoren bedrijven met
fysieke winkels en een online aanwezigheid, zoals de Bijenkorf. Naast general
resellers en omnichannel resellers heeft
Docdata ook een businessmodel voor
de specialized resellers. Dit zijn bedrijven die maar één specifiek type product
verkopen in combinatie met een unieke
service. Deze markten zijn aantrekkelijk
in landen waar de thuismarkt erg groot
is, zoals in Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk.”

“Aan de hand van
het land en de
volwassenheid van
de e-commercemarkt
bieden wij
verschillende
businessmodellen
aan.”
Om haar positie als marktleider te behouden en als bedrijf nog verder te
groeien, wil Docdata een volledig fulfilmentcenter openen in het Verenigd
Koninkrijk. Dit vergt grote investeringen en om aan dat geld te komen, is de
e-commercetak van Docdata recentelijk
verkocht aan Ingram Micro. Zo blijft
het voor Docdata mogelijk om verder te
groeien.
Werken bij Docdata
“Bij Docdata krijg je super veel vrijheid
om je te ontwikkelen in de richting die
jij wilt.”, aldus Jorg Megens. Als nieuwe
werknemer bij Docdata werk je aan verschillende projecten in Nederland of
in het buitenland. Hierbij komen alle
verschillende facetten van het werken
bij Docdata aan bod. Dit doe je voor ongeveer een half jaar en daarna is er de
mogelijkheid om de richting op te gaan
waarin jij je het beste kunt ontwikkelen.
Zo kreeg Leroy Dumas na een halfjaar
van Docdata meteen de opdracht om

mee te helpen met het opzetten van een
retourproces in Duitsland, daarna heeft
hij retourprocessen in andere landen
opgezet. Hij kreeg daar vanaf de eerste
dag de leiding in handen. “Je wordt als
het ware in het diepe gegooid, wat super
vet is, maar daar komen wel verantwoordelijkheden bij kijken.” Met deze werkwijze maak je gelijk kennis met de verschillende richtingen die je op kunt bij
Docdata. “We zijn zo breed, we hebben
commerciële uitdagingen, logistieke uitdagingen, de-technische uitdagingen.
Voor iedereen wat.”
Business Innovator
Jorg Megens is, net als Leroy Dumas, bij
Docdata begonnen als Project Manager.
Na een half jaar aan verschillende projecten te hebben gewerkt, heeft Megens
een nieuwe functie ‘gecreëerd’: Business Innovator. Als Business Innovator
houdt Megens zich op dit moment bezig
met onder andere het ontwikkelen van
een nieuwe inpakmachine die duizend
pakketjes per uur kan inpakken. De machine is al in gebruik, maar werkt nog
lang niet perfect. Naast het ontwikkelen
van de nieuwe inpakmachine maakt
Megens deel uit van een internationaal
team. “In het internationale team, waar
je een periode van twee à drie jaar in zit,
leer je over de verschillende facetten van
Docdata. Het helpt je bij het maken van
een keuze over welke richting je op wilt.
Het is een heel speciaal team, we zitten
bij de directie van Docdata aan tafel en
ook bij de recente overname zijn wij betrokken geweest.”
Over 5 jaar
Op de vraag waar hij zichzelf ziet over
vijf jaar geeft Dumas lachend antwoord:
“Ik heb altijd gezegd dat ik de functie
van CEO wel zie zitten. Dit kan bij Docdata zijn, maar het kan ook een CEOfunctie bij een ander bedrijf zijn.”

Leroy Dumas en
Jorg Megens
Jorg Megens (links op foto) is op achttienjarige leeftijd Technische Bedrijfskunde gaan studeren aan de TU/e. In
2014 is hij afgestudeerd in Innovation
Management en daarna is hij meteen
gaan werken als Project Manager bij
Docdata. Sinds augustus 2015 is hij
daar Business Innovator.
Leroy Dumas (rechts op foto) heeft
eerst een jaar Lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd voordat hij naar
Eindhoven kwam om Technische Bedrijfskunde te studeren. In 2010 is hij
afgestudeerd in Innovation Management en is daarna meteen gaan werken bij Docdata als Project Manager.
Na een kleine vier jaar werkt hij nu als
Manager Operations Office en heeft de
leiding over de afdeling: quality, maintenance and engineering, facility, en
purchasing.

Jorg Megens ziet zichzelf over vijf jaar
nog geen CEO worden, maar bijvoorbeeld wel in een leidinggevende rol werken.
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Elevator pitch
FOTOGRAFIE Kinga Droog
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Team FAST
Ons team in het kort
Team FAST is een groep van twintig TU/estudenten die geloven in Mierenzuur als
dé brandstof voor een duurzame toekomst.
Ons doel is om de wereld te laten zien dat
Mierenzuur een duurzame energiedrager
is en dat fossiele brandstoffen zodoende
niet langer nodig zijn. Mierenzuur verduurzaamt onze mobiliteit en is een milieu- en
gebruiksvriendelijker alternatief dan waterstof en elektriciteit.
Waarom Mierenzuur?
FAST staat voor ‘Formic Acid Sustainable
Transport’, wat betekent dat Mierenzuur
(Formic Acid) centraal staat in de duurzame
mobiliteit van de toekomst. Mierenzuur is
uitermate geschikt als brandstof vanwege
haar hoge energiedichtheid, vloeibare stoftoestand bij atmosferische druk en CO2neutraliteit. Dit staat niet alleen in schril
contrast met elektrische auto’s, die een beperkte actieradius en lange laadtijd hebben,
maar ook met de aanzienlijke veiligheidsrisico’s van waterstofauto’s, veroorzaakt door
het tanken van gas onder hoge druk.
Het gebruik van Mierenzuur heeft een belangrijke voorwaarde. De sleutel hiervoor
is een recent ontdekte katalysator, die Mierenzuur (CHOOH) kan omzetten in koolstofdioxide (CO2) en waterstof (H2). Deze
kostenefficiënte conversie kan in de auto
plaatsvinden, waardoor men niet de waterstof hoeft op te slaan, maar meteen kan gebruiken als nuttige brandstof. We gebruiken
zo een belangrijke wetenschappelijke ontdekking meteen in de praktijk.

Rijden op Mierenzuur
Kort na de oprichting van Team FAST, lieten we al een speelgoedautootje van zo’n
30 cm op Mierenzuur rijden. Dit kleinood
hebben we onlangs opgeschaald naar een
model van 1 meter, Formauto Junior, die we
14 januari jongstleden in het Auditorium
gepresenteerd hebben. Nu volgt de echte
uitdaging: een waterstofauto ombouwen
naar een model dat rijdt op Mierenzuur.
Op deze manier willen we de wereld laten zien dat Mierenzuur de brandstof voor
een duurzame toekomst is. Mierenzuur
draagt bij aan het behalen van de onlangs
gemaakte klimaatdoelstellingen in Parijs,
alsmede aan een plezierige mobiliteitstoekomst voor iedereen.
Awards
Met onze visie en prototypes hebben we
in korte tijd al veel lof geoogst. Binnen notime wonnen we de ‘Lage Landen Duurzaamheidsprijs’ op de Brains Awards, ter
waarde van €5.000,-. Dit succes hebben
we overtroffen door een technologiesubsidie van €50.000 van STW Open Mind
binnen te halen. Hiermee erkende ook de
Nederlandse overheid het belang van onze
Mierenzuur-technologie en deelde zij onze
toekomstvisie.
Ook meedoen?
Deel jij ook onze toekomstvisie? We hebben
nog enorm veel ambitieuze plannen die we
zo snel mogelijk willen realiseren. Daarom
zoeken we enthousiaste teamleden die
onze passie voor duurzame mobiliteit delen en willen omzetten naar daden bij Team
Fast. Samen bouwen we aan de toekomst
met onze Mierenzuur-auto. Doe je mee?

Wie?

Elevator pitch

Team FAST
v.l.n.r: Tim van Lohuizen, Max Aerts, Max
Weetzel
info@teamfast.nl
www.teamfast.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
In veel sectoren is het efficiënt gebruik van nauwkeurige data tegenwoordig
van groot belang. Zo ook in de transportsector, waar deze data gebruikt kan
worden voor het optimaliseren van routes, maar ook voor het voorspellen
van factoren die deze beïnvloeden, zodat de negatieve effecten beperkt
kunnen blijven. Voor dit artikel sprak SCOPE met Remco Dijkman, die
onderzoek doet naar zogenaamde streaming data in bedrijfsprocessen.
TEKST Sander Jong FOTOGRAFIE Sander Peters

Streaming data voor efficiëntere
transportplanning
Het is een zachte maandagmiddag begin januari als we in het kantoor van
Remco Dijkman zijn. Bij binnenkomst
valt gelijk al de computer op, waar een
demoversie van het GET Service platform op staat te draaien, één van de
projecten waar we het over zouden gaan
hebben. Eén ding is dan al wel duidelijk, aan enthousiasme zou het niet gaan
liggen. Eerst kijken we naar streaming
data in het algemeen, om vervolgens in
te zoomen op drie specifieke onderdelen
van het onderzoek: GET Service, DATAS
en DAIPEX.

“De uitdaging is
om de honderden
miljoenen stukjes data
razendsnel te kunnen
verwerken tot realtime informatie”
Streaming data
‘Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op wat we ‘streaming process data
analysis’ noemen’, aldus Dijkman. ‘Dit
is een geavanceerdere manier om data
te analyseren vergeleken met de traditionele wijze, wat voornamelijk met
statische data gebeurt. Data wordt voor
veel doeleinden gebruikt. Zo kun je er
belangrijke aspecten mee voorspellen
en bepalen, die voor een efficiënte bedrijfsvoering bijzonder interessant zijn.
Hierbij kun je denken aan voorspellen
van klantenverdeling, maar ook wat de
SCOPE MAART 2016
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doorlooptijd van een bepaald proces
wordt. Dit kan dan weer gebruikt worden om je proces te optimaliseren. Traditioneel gebeurt dit heel erg op basis
van statische data. In dat geval voer je
een dataset van één moment in, bijvoorbeeld in Excel, en ga je deze analyseren.
Bij streaming is er echter een continue
instroom van nieuwe data, ook tijdens
je analyses. Hiermee kan real-time informatie worden verstrekt. Denk hierbij
aan TomTom, dat dankzij deze dynamische data altijd real-time verkeersinformatie kan geven en daar de route op aan
kan passen.
GET Service
De hoofdpunten van dit project zijn
voornamelijk gebaseerd op de collectie
en filtering van de data. In de transportsector, waar dit project om draait,
worden enorme hoeveelheden informatie gebruikt om onder andere routes te
plannen. Het is daarbij natuurlijk essentieel om deze gegevens correct te verzamelen. Omdat het echter om zoveel data
gaat, is het ook cruciaal om deze daarna
nog te filteren, want lang niet alle informatie is relevant voor jouw specifieke
route. Als jij bijvoorbeeld over de A2 van
Eindhoven naar Maastricht moet, is alleen de verkeersinformatie op die route
relevant, waardoor je de overige data
niet hoeft te gebruiken in je analyse, wat
een enorme winst oplevert in termen
van hoeveelheid data die moet worden
verwerkt. Om dit voor elkaar te krijgen
moet je algoritmes gaan bedenken,

waarin je eigenlijk een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld specifieke vrachtwagen of container) linkt aan jouw route.
Deze algoritmes op zich zijn niet zo
complex, maar de complexiteit zit in de
snelheid waarmee het moet gebeuren.
De uitdaging is om die vaak honderden
miljoenen stukjes informatie per minuut te verwerken om real-time te kunnen handelen als er problemen dreigen
te ontstaan op jouw traject.’

“Als van tevoren
het effect van
windsnelheid op
de capaciteit van
havenkranen kan
worden voorspeld,
kan dat gelijk worden
verwerkt in de
planning”
‘Nu is voor mij het meest interessante
niet zozeer het plannen zelf’, aldus
Dijkman, ‘maar zijn het voornamelijk
de voorspellingen. Een mooi voorbeeld
hiervan is het effect van windsnelheid in
de haven. Boven een bepaalde windsnelheid kunnen de kranen, die de containers van de schepen afladen, niet meer
of slechts op veel lagere capaciteit werken, waardoor er bij het uitladen van de
containers vertraging ontstaat. Dit heeft
weer invloed op het moment waarop
deze beschikbaar zijn voor verder ver-

Remco Dijkman
Remco Dijkman is als universitair
hoofddocent werkzaam binnen de capaciteitsgroep Information Systems
aan de TU/e. Hij heeft gestudeerd aan
de Universiteit van Twente, waar hij na
het behalen van zijn PhD ook nog werk-

zaam is geweest in verschillende functies, namelijk onderzoeksassistent en
postdoc onderzoeker. Tevens is hij nog
werkzaam geweest als onderzoeksassistent aan de Open Universiteit, wat
hij combineerde met een baan als con-

sultant bij Ordina. Hij is al betrokken
geweest bij een scala aan projecten in
het onderzoeksgebied van Information
Systems, waar dit onderzoek met deze
projecten ook toe gerekend kan worden.

voer. De vrachtwagen is immers ingepland om die bepaalde container op een
bepaalde plek en op een bepaald tijdstip
op te halen. Als van tevoren het effect
van de windsnelheid kan worden voorspeld, kan de planning van de vrachtwagens hier tijdig op worden aangepast,
zodat hier zo min mogelijk verlies optreedt ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

der op in wil springen, met als doel om
deze beslissingen naast event data ook
meer met kansverdelingen te laten werken. Op het moment dat je met kansverdelingen gaat werken, veranderen je
algoritmes namelijk ook, waardoor dit
weer een heel nieuwe uitdaging vormt.

den, want dat moet voor de wet accuraat
worden gemeld. Er zijn echter voorbeelden waar dit niet zo accuraat gebeurt,
bijvoorbeeld de tijd die een chauffeur
heeft moeten wachten voor een distributiecentrum, omdat daar geen plek
was voor de wagen. Als we dit echter
wel accuraat weten, kan het verwerkt
worden in de planning. De kern van het
DAIPEX project is dan ook om te kijken
of er met data die wel bekend is de activiteit van een vrachtwagen te voorspellen.
Een voorbeeld hiervan is kijken naar de
asdruk van de vrachtwagen, om op basis
hiervan in te schatten of de truck aan het
laden of lossen is.’

DATAS
Het grootste probleem waar men in het
GET Service project voor moet oppassen, is dat het platform heel erg gebaseerd is op event data, waardoor de beslissingen vrij zwart-wit zijn. Vaak komt
dit niet verder dan ‘wij verwachten dat
jouw transport in gevaar is’. Dit is een
probleem waar het DATAS project ver-

DAIPEX
Het DAIPEX project, tot slot, is de plek
waar streaming data echt samenkomt
met de processen zelf. Het is gebaseerd
op de informatie van trucks, waarbij het
probleem is dat deze niet altijd accuraat
is. Een rit van een truck kan gezien worden als een proces met verschillende
activiteiten, zoals laden, lossen, rusten
en rijden. Bepaalde informatie daarvan
moet door de chauffeur worden doorgegeven. Een voorbeeld daarvan is rusttij-
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Faculteit
De faculteit Industrial Engineering & Innovation Science en de faculteit
Werktuigbouwkunde bundelen hun krachten om samen een nieuwe
master aan te bieden, namelijk Manufacturing Systems Engineering. Deze
master zal in september 2016 gestart worden en is bedoeld voor studenten
Bedrijfskunde die zich interesseren voor de producttechnologie, willen
nadenken over hoe je productiesystemen efficiënt kunt inrichten en het ook
leuk vinden om op de fabrieksvloer rond te lopen. Daarnaast is de master
ook bedoeld voor studenten Werktuigbouwkunde die niet alleen interesse
hebben voor machinetechnologie, maar zich ook interesseren voor het
ontwerpen en inrichten van een fabriek en de supply chain.
TEKST Saskia Thus FOTOGRAFIE Tom Hessels

Nieuwe master leidt studenten op
tot ‘brede ingenieur’
Hoe is het idee ontstaan?
Het afgelopen jaar is er een herstructurering geweest binnen de faculteit Werktuigbouwkunde, waarbij de groep Manufacturing Networks is verdeeld over
de groepen Dynamics and Control en
Control Systems Technology. Het gevolg
was dat het onderwerp manufacturing
minder zichtbaar werd binnen de opleiding Werktuigbouwkunde en hierdoor
is het idee ontstaan een nieuwe master
op te richten, waardoor manufacturing
prominenter op de kaart komt te staan.

Ivo Adan
Ivo Adan heeft in november 1991 zijn
PhD behaald aan de faculteit Wiskunde van de TU/e en is daar begonnen als
assistant professor bij de Stochastic
Operations Research groep. Vanaf 2011
heeft hij de groep Manufacturing Networks geleid aan de faculteit Werktuig-
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bouwkunde van de TU/e. In september
2015 is hij overgestapt naar de groep
Operations, Planning, Accounting and
Control (OPAC) bij de faculteit IE&IS.
Adan houdt zich momenteel bezig met
onderzoek dat overlap heeft met de
drie genoemde faculteiten.

Daarnaast vond Adan het belangrijk in
te spelen op de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van Smart Industries, ofwel de vierde industriële revolutie. Hierin zie je dat de industrie steeds
verder gaat met automatisering en robotisering, maar je ziet ook dat de impact van informatie technologie steeds
groter wordt. “Machines en producten
kunnen met elkaar communiceren, niet
alleen binnen de fabriek, maar ook tussen de bedrijven onderling en tussen de
bedrijven en de klanten”. De grote vraag
is hoe je zo’n geautomatiseerd netwerk
in moet richten en moet besturen, opdat je productie efficiënter en effectiever
wordt. Dit is precies waar de nieuwe
master Manufacturing Systems Enginering (MSE) op gericht is.
Met deze MSE master zullen brede inge-

nieurs worden opgeleid die het hele netwerk kunnen overzien, van machineniveau tot supply chain-niveau. Vanuit de
industrie is er een enorme behoefte aan
zulke engineers, dus niet alleen de technici en niet alleen de bedrijfskundigen
die op management niveau functioneren, maar juist die engineers die kennis
hebben van zowel de techniek in de machine als het inrichten van netwerken,
aldus Adan.
Hoe zal de master eruit gaan zien?
In september, wanneer de master van
start gaat, zal de master nog een onderdeel zijn van de Operations Management and Logistics (OML) master voor
de bedrijfskundestudenten die de master MSE willen gaan volgen. Voor werktuigbouwkundestudenten die voor deze
master kiezen, zal het een onderdeel zijn
van de master Mechanical Enginering
(MW). Dit houdt in dat de studenten bij
het afstuderen een diploma ontvangen
van de master OML of MW met daarop
de vermelding dat de student het speciale masterprogramma Manufacturing
Systems Engineering heeft gevolgd. De
student merkt, naast het diploma dat ze
ontvangen, niets van het feit dat ze officieel de master OML of ME aan het volgen
zijn. Zo heeft de master MSE zijn eigen
kernprogramma van 30 studiepunten.
Het specialisatieprogramma, bestaande
uit 15 studiepunten, zal door de student
wel ingevuld moeten worden met kernen keuzevakken uit de master OML of
MW (afhankelijk van welke variant de
student gekozen heeft bij inschrijving
voor de master).
De reden dat de master MSE nu nog
een onderdeel is van andere masters,
is dat eerst bekeken wordt of de master
aanslaat bij studenten. Mocht de master
aanslaan, dan hoopt Adan dat de master
over drie à vier jaar een zelfstandige interfacultaire master wordt.
De kennis die het eerste jaar aangeboden wordt aan de studenten is gebaseerd
op vier pijlers:
-Machine design and control: Inrichten,
regelen, besturen en automatiseren (robotiseren) van machines en productieprocessen;

Voorbeeld van een afstudeerproject
Vorig jaar heeft student Laurens Penners van de TU/e bij Vanderlande Industries het effect onderzocht van layout
en routeringsstrategieën op de performance van een nieuw shuttle systeem.
Dit is een geautomatiseerd driedimensionaal magazijnsysteem waarin shuttles autonoom rijden en spullen halen
uit het magazijn. Deze spullen geven
ze vervolgens af bij een lift, die de spullen naar het orderpickstation brengt.
Bij het ontwikkelen van dit systeem
speelden twee gerelateerde vraagstukken een belangrijke rol. Enerzijds het

vraagstuk hoe de shuttles aangestuurd
moesten worden om ze zo snel mogelijk van punt A naar punt B te laten
gaan, rekening houdend met de paden
van andere shuttles. Anderzijds, hoe
het systeem het beste ontworpen kon
worden; hoeveel shuttles en liften er
nodig waren, waar de buffers geplaatst
moesten worden, e.d.
Dit afstudeerproject is een typisch
voorbeeld van een afstudeerproject
dat een student kan doen na het volgen van de Manufacturing Systems Engineering master.

-Factory design and control: Ontwerpen
en besturen van productiesystemen;
-Maintenance design and control: Onderhoud en systeembeschikbaarheid
van productiesystemen;
-Supply network design and control:
Ontwerpen en besturen van distributienetwerken.

de OML master van Technische Bedrijfskunde. Het eerste nieuwe vak, manufacturing technology, zal zich richten op fabricagetechniek; hoe maak je producten
(bijvoorbeeld met 3D printen)? Bij het
andere nieuwe vak, integrated system
design, leert de student in teamverband
een geïntegreerd systeem te ontwerpen.

Het kernprogramma van de master is
dan ook opgebouwd uit vijf vakken; een
basisvak over fabricagetechniek en een
vak uit elke pijler. De laatste vijf studiepunten uit het kernprogramma worden
behaald met een integrerend ontwerpproject waarin de vier pijlers aan bod
komen.

Wie gaan deze master volgen?
De master is vooral gericht op werktuigbouwkundestudenten die niet alleen
interesse hebben voor de machinetechnologie, maar ook hoe je bedrijfsprocessen inricht en aanstuurt, en anderzijds
op bedrijfskundestudenten die interesse
hebben voor de techniek en het leuk vinden op de fabrieksvloer rond te lopen.
De MSE master sluit dan ook naadloos
aan op zowel de bachelor Technische
Bedrijfskunde als de bachelor Werktuigbouwkunde. Hiernaast is het natuurlijk
ook mogelijk om vanuit andere bacheloropleidingen in te stromen in de master,
na het volgen van enkele homologatievakken.

Het tweede jaar van de studie bestaat uit
een buitenlandse stage en een afstudeerproject. In tegenstelling tot masters als
Operation Management and Logistics
en Innovation Management, zal de student in het buitenland dus ongeveer drie
maanden een onderzoeksstage doen in
plaats van een half jaar in het buitenland
aan een universiteit te studeren.
Opvallend is het feit dat voor de master
maar twee nieuwe vakken zijn bedacht,
de overige vakken die gevolgd zullen
worden door de studenten van de MSE
master bestaan momenteel al binnen de
MW master van Werktuigbouwkunde of
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Internationaal
Zij die vaker de internationale artikelen in de SCOPE lezen, zijn
ondertussen wel bekend geraakt met ons netwerk ESTIEM (European
Students of Industrial Engineering and Management). Net als bij de
studieverenigingen in Eindhoven, wordt ook bij ESTIEM alles geregeld
voor en door studenten, uit een selectie van ongeveer 7000 leden verspreid
over heel Europa. De komende zeven maanden gaan wederom een aantal
van onze leden de uitdaging aan om dit netwerk te ontwikkelen. Deze vijf
studenten vroegen we wat ze komend jaar uit gaan voeren en waarom zij
zich graag voor hun netwerk inzetten.

Eindhovenaren aan het roer in
Europa
Tom Koolen
Wat zijn je verantwoordelijkheden
komend jaar?
Als President van ESTIEM ben ik voornamelijk verantwoordelijk voor het werk
van het bestuur. Dit betekent in praktijk
niet alleen het overzicht bewaren over
waar iedereen mee bezig is en inspringen waar nodig, maar ook ervoor zorgen
dat de bestuursleden op persoonlijk vlak
alles kunnen bolwerken. Daarnaast ben
ik als President natuurlijk het gezicht
van de organisatie.

Stephanie Riffo Rodriguez
Wat zijn je verantwoordelijkheden
komend jaar?
Komend ben ik Vice-President of Education. Deze functie te vergelijken met
de Commissaris Onderwijs positie bij
Industria. Waar de Commissaris Onderwijs verantwoordelijk is voor contact
met de faculteit en de stem is van de studenten Technische Bedrijfskunde, doe
ik dat op Europees niveau. Ook ben ik
nauw betrokken bij de ontwikkeling en
verbetering van de studie Industrial Engineering Management als geheel.
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Wat vind je het mooiste aan ESTIEM?
De mensen en hun ruimdenkendheid.
Het netwerk maakt het mogelijk om
mensen vanuit heel Europa te ontmoeten. Zelf heb ik daar ook al veel nieuwe
vrienden ontmoet. Ik geloof ook echt dat
als we met elkaar zouden omgaan zoals
we dat binnen ESTIEM doen, de wereld
er een stuk beter aan toe zou zijn.

Waarom heb je besloten deze keuze te
maken?
Ik zag (en zie) mogelijkheden om ESTIEM op verschillende vlakken vooruit
te helpen. Ook verwacht ik hier zelf veel
van te leren. Verder is het natuurlijk een
geweldige ervaring om een aantal maanden een dergelijk mooie organisatie te
mogen leiden. ESTIEM geeft je een netwerk van vrienden over heel Europa.

Thijmen Smith

Olaf Klooster
Wat zijn je verantwoordelijkheden
komend jaar?
Ik heb de leiding over het team dat de externe relaties van ESTIEM met bedrijven
en universiteiten beheert. Denk hierbij
aan het aantrekken van nieuwe partners
en het beheren van relaties (CRM), maar
ook het ondersteunen van overige commissies en projecten binnen ESTIEM op
dit gebied.
Waarom heb je besloten deze keuze te
maken?
Naast mijn interesse in externe relaties,
zie ik deze positie als de ideale mogelijkheid om mijn leiderschapscapaciteiten
te verbeteren. Niet alleen omdat ik een
groot team ga leiden, maar ook omdat ik
met de culturele verschillen binnen ESTIEM om moet gaan.

Wat zijn je verantwoordelijkheden
komend jaar?
Ik ben de komende zeven maanden verantwoordelijk voor de Education Initiative binnen ESTIEM. Dit initiatief is nog
redelijk nieuw en heeft als doel om met
stakeholders in Europa het Technisch
Bedrijfskundig onderwijs te beïnvloeden. Dit doen we al door een jaarlijkse
European Master Thesis Award te organiseren en we willen ook een congres
laten plaatsvinden waar studenten, professoren en bedrijfsvertegenwoordigers
aanwezig zijn om het onderwijs te bespreken.
Waarom zou je anderen aanraden iets
bij ESTIEM te doen?
Omdat je studententijd de perfecte tijd
is om andere culturen en landen te gaan
ontdekken! Het is de perfecte tijd om
waardevolle ervaringen op te doen over
hoe je bijvoorbeeld communiceert met
mensen uit totaal verschillende culturen. Verder is het natuurlijk super gaaf
om lekker goedkoop allerlei reisjes te
maken.

Wout Biesheuvel
Wat zijn je verantwoordelijkheden
komend jaar?
Ik ben als Members Committee Leader
verantwoordelijk voor de activiteit van
de studentengroepen die verspreid zijn
over heel Europa. Daarnaast houd ik
me bezig met het werven van mensen
die graag op een centraal niveau binnen
ESTIEM actief willen worden. Ten slotte
ben ik verantwoordelijk voor het oprichten van nieuwe studentengroepen
in steden en/of landen die nog niet bij
ESTIEM aangesloten zijn.
Waarom heb je besloten deze keuze te
maken?
Het is een uitdagende taak waar veel uit
te halen valt, zowel voor mijzelf als voor
ESTIEM. Ik denk dat ik vooral uit liefde
voor het netwerk de keuze heb gemaakt,
want de leden van ESTIEM maken het
netwerk. Ze zijn internationaal, divers,
jong, enthousiast en gezellig! Maar daarnaast leer je ook veel vaardigheden die
later in je carrière zeker nog van pas
gaan komen.
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Internationaal
Alumni Technische Bedrijfskunde komen
over het algemeen ver. Het gaat hier om goed
verdienende banen en hoge posities. Jeroen
van Duren en Bart Gubbels zijn letterlijk ver
gekomen. Zij werken in respectievelijk Santiago
(Chili) en Seattle (Verenigde Staten).
TEKST Suzanne Voorn

Seattle en Santiago
Werken en wonen aan
de andere kant van de
oceaan
Jeroen van Duren en Bart Gubbels zijn
op een totaal verschillende manier terecht gekomen in het buitenland. Van
Duren werkt in Santiago in de materiaal planning van LATAM Airlines, de
grootste luchtvaartmaatschappij van
Zuid-Amerika. Zijn huidige baas voegde hem toe op LinkedIn na het lezen
van zijn master thesis om contact met
hem te zoeken. Na een paar gesprekken in Santiago en ook in Madrid kreeg
Van Duren een aanbod voor een baan.
Hij houdt wel van avontuur en ging de
uitdaging aan. Binnen een paar maanden woonde en werkte hij in Chili.
Voor Gubbels verliep de weg naar zijn
functie als Senior Manager in proces,
systemen en reportage bij Starbucks
in Seattle anders. De beslissing om de
grote oversteek te wagen nam hij niet
volledig uit zichzelf. Zijn toenmalige
vriendin kreeg een baan in Seattle aangeboden en hij besloot om met haar
mee te gaan en zelf op zoek te gaan
naar een nieuwe baan. Dit alles was
in 2009, aan het begin van de recessie, maar Gubbels had het geluk dat
hij snel een baan vond bij een klein
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fotobewerkingsbedrijf, waar hij de logistieke planning deed. Na een korte
tijd ging hij werken voor Starbucks.
Buitenland-ervaring
Wat beide heren gemeen hebben, is de
buitenland ervaring die zij hebben opgedaan tijdens hun studie. Misschien
heeft dit de keuze om in het buitenland
te gaan werken makkelijker gemaakt.

“Het pragmatische
Nederland mist”
Van Duren, die tijdens zijn master een
half jaar in Buenos Aires heeft gestudeerd: “Ik heb toen Spaans geleerd en
daarnaast altijd veel gereisd. Met elke
reis voel je je meer op je gemak. Mensen die na een half jaar buitenland vonden dat het lang genoeg was, moeten
niet in het buitenland gaan werken,
ook al hadden ze een te gekke tijd. Ik
wist dat ik wel relaxed genoeg ben om
ver weg van Nederland te kunnen leven.”
Omdat Gubbels een Amerikaans di-

ploma heeft, was de keuze om in het
buitenland te gaan werken makkelijker
voor hem. Gubbels: “Door een uitwisselingsprogramma van de TU/e ben
ik met een vriend bij Georgia Tech in
Atlanta beland. Om de hoge inschrijvingskosten te betalen, deden we een
studentassistentschap
onderzoeksproject. Het plan was om een half jaar
te blijven, maar het onderzoek ging
zo goed dat we een tweede semester
bleven. In die tijd had ik voldoende
punten gehaald om een officieel masterdiploma te krijgen in Industrial &
Systems Engineering. Daarnaast ben
ik ook in Eindhoven afgestudeerd.
Doordat de universiteit heel goed staat
aangeschreven, heeft het diploma van
Georgia Tech het voor mij makkelijker
gemaakt om in Seattle een baan te vinden.”
Hiërarchie
In de eerste week dat je in een ander
land bent vallen natuurlijk veel dingen
op. Gubbels: “Bij mijn eerste bedrijf in
Seattle merkte ik meteen dat er meer
hiërarchie bestond. In Nederland ben je
gewend dat wanneer je een probleem

Bart Gubbels
Bart Gubbels studeerde van 1996-2001
Technische Bedrijfskunde aan de TU in
Eindhoven. Van 1999-2001 studeerde
hij aan Georgia Institute of Technology. Daarna is hij bij Friesland Campina
gaan werken. In 2009 verhuisde hij
naar Amerika en ging bij RPI werken
als Supply Chain Manager. Hij maakte
de overstap naar Starbucks, omdat dat
voor zijn gevoel beter bij hem paste.
Gubbels: “Mijn team ondersteunt de
implementatie van nieuwe systemen.
We trainen nieuwe gebruikers en we
lossen problemen op als die er zijn. Er
worden elke dag door de 23.450 winkels miljoenen orders geplaatst voor
koffie, siropen en lunchboxen. Het
planningsteam moet zorgen dat er genoeg voorraad is in de distributiecentra. Dit gaat allemaal via het systeem.
Wij helpen bij de omgang van het
systeem en zorgen dat men weet hoe
je een veiligheidsvoorraad opzet en
voorspellingen maakt. Mijn baan heeft
dus veel raakvlakken met wat ik tijdens
mijn studie heb geleerd.”

signaleert binnen het bedrijf, je er met
alle collega’s over kan discussiëren. Het
maakt daarbij niet uit op welk niveau
je werkt. In Amerika is dat anders. Je
moet meer rekening houden met de
politiek en ieders belangen.
Ook Van Duren merkt dat er meer hiërarchie is in Chili dan in Nederland.
Van Duren: “In de eerste week had ik
een vraag voor iemand uit mijn team
om gevoel te krijgen met de materie.
Ik vroeg hem hoeveel het plaatsen van
een order of het verschepen van een
motor kostte. Het was niet urgent. Ik
was alleen nieuwsgierig, maar de medewerker liet alles uit zijn handen vallen om het uit te zoeken. Ik moest subtieler en duidelijk zijn in het aangeven
van de deadline.”
Verschil in werkstijlen bij LATAM
Na een tijd zie je verschillen met Nederland in de werkstijlen van mensen
en het bedrijf in zijn geheel. Van Duren:
“De werkethiek in Zuid-Amerikaanse
landen kenmerkt zich door het feit dat
iedereen heel lang en hard werkt maar
niet zoveel gedaan krijgt. Met andere

woorden: ze werken niet efficiënt. Ze
vinden het moeilijk om beslissingen en
verantwoordelijkheden te nemen. Je
moet veel instructies geven en alles relatief kinderlijk uitleggen zodat ze het
goed oppakken. Waar ik aan werk is om
ze het vertrouwen te geven dat ze zelf
beslissingen kunnen nemen en om ze
ondersteunen als er problemen zijn.”
Bij LATAM werken zowel Brazilianen als
Chilenen. Ook al zijn Brazilië als Chili
allebei Zuid-Amerikaanse landen, er
zit toch een verschil in hoe er gewerkt
wordt. Van Duren: “Brazilianen zijn
heel saamhorig. Ze willen alles met z’n
allen doen. Ze kunnen moeilijk hun taken hard afsnijden en hun eigen taak
concreet en specifiek maken. Chilenen
hebben hier minder last van, maar die
kunnen weer moeilijk over hun eigen
taak heen kijken. Ze hebben liever dat
iemand met meer anciënniteit dat
doet. Daar moet je ze in coachen.”
“Wij hebben, zeker in de master fase
van onze studie, geleerd om zelf oplossingen te ontwerpen en zelf kritisch na
te denken. Je krijgt een probleem en

een leeg vel en dan is het een kwestie
van oplossen. Wij gaan dan niet naar
de professor over hoe we het moeten
oplossen. Dat is bij de mensen hier veel
minder. Ze worden er niet in getraind,
krijgen meer klassikaal les en zijn minder goed in het zelf ontwerpen. Ze zijn
hierdoor ook bang om een halfbakken
product te brengen. Ze willen het blijven checken. Dit duurt alleen heel lang.
Daarom wil ik in het begin al checken
of ze op de goede weg zitten en discussiëren over de mogelijkheden. Het
pragmatische Nederlandse mist.”

“Het maakt niet uit
waar je vandaan
komt, als je de juiste
normen en waarden
hebt kun je bij
Starbucks komen
werken.”
Belangrijke dimensies bij Starbucks
Per werknemer, bedrijf, land en culMAART 2016 SCOPE
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Jeroen van Duren
Jeroen van Duren begon in 2004 aan
zijn studie Technische Bedrijfskunde
aan de TU/e. Na een jaar bestuur bij
Industria en een half jaar uit de roulatie te zijn geweest door een auto
ongeluk, studeerde hij in 2011 af. Zijn
master afstudeerproject deed hij bij
de KLM waarna hij in de consultancy
heeft gewerkt bij Deloitte. Bij LATAM is
hij nu verantwoordelijk voor de Supply
Chain Planning van materiaal voor het
onderhoud van vliegtuigen. Van Duren:

“Ik heb kort geleden ook de planning
voor al het niet-aeronautische materiaal onder mijn paraplu gekregen. Met
de invoering van het nieuwe logo voor
LATAM moeten alle uniformen, badges
en boardingpassen voorzien worden
van de nieuwe kleuren en het nieuwe
logo. Dit is een grote uitdaging, maar
een mooie taak. Mijn werk sluit goed
aan op de studie, want het betreft met
name logistiek, voorraadmanagement
en Supply Chain design.”

tuur worden aan verschillende dimensies waarde gehecht. Gubbels: “Wat
je over het algemeen merkt is dat een
voedingsmiddelenbedrijf als Starbucks
zeer risico-avers is. Dit komt door de
vele rechtszaken die in Amerika worden aangespannen, wanneer mensen
iets eten wat niet goed is. Starbucks
werkt met de Barista Promise. Dit
houdt in dat Starbucks garandeert dat
hun barista’s voor jou de juiste koffie
met de juiste ingrediënten maken op
de manier die jij wilt. De focus ligt op
de service en daarvoor moet de voorraad goed worden beheerd.”

normen en waarden hebt kun je bij
Starbucks komen werken. Starbucks
streeft naar diversiteit in bijvoorbeeld
achtergrond en ras.”

“Het strategische team moet daarnaast over de jaren heen plannen. Je
hebt gerijpte koffiebonen, die drie tot
vijf jaar moeten liggen voordat we ze
kunnen gebruiken. Deze bonen zitten bijvoorbeeld in de kerstmixen. We
moeten dus vooruit denken over welke
koffie we over drie tot vijf jaar willen
gaan schenken. Daarbij moeten we ook
rekening houden met de groei van het
bedrijf. We openen alleen al ongeveer
1 winkel per dag in China, totaal zo’n
400 per jaar.”
“Bij Starbucks vinden we dienstbaarheid en een goede samenwerking heel
belangrijk. Starbucks is gefocust op het
helpen van de maatschappij. Iedereen
kan tijdens of naast zijn werk vrijwilligerswerk doen. Daarnaast zorgen
we ervoor dat de koffieboeren een beter leven krijgen en dat onze leveranciers een goed milieubeleid voeren en
duurzaam werken. Het maakt niet uit
waar je vandaan komt, als je de juiste
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“Het grootste nadeel
van werken in het
buitenland is het
moeten missen van
vrienden en familie”
Santiago en Seattle
Beide heren zijn heel enthousiast over
de plek waar ze wonen. Van Duren:
“Chili is een mooi land, binnen anderhalf uur ben je bij het strand of de
sneeuw. Santiago is een stad met veel
parken en er wordt veel buiten geleefd. Bovendien kan ik, omdat ik voor
een vliegtuigmaatschappij werk, heel
makkelijk een weekend naar Patagonië gaan, wat ontzettend mooi is.” Ook
Gubbels is te spreken over de natuur in
zijn woonplaats: “Je hebt hier bergen
en meren en met een uur rijden kan je
wandelen in de oerbossen. Ik vind dat
er veel meer sfeer en cultuur in de stad
is dan bijvoorbeeld in Eindhoven. Dit
komt door de verschillende internationale restaurants en de diverse poppodia.”
Na- en voordelen van werken in het
buitenland
Het grootste nadeel van werken in het
buitenland is het moeten missen van
vrienden en familie. Als er iets aan de
hand is met je familie wil je toch graag
bij elkaar zijn. De voordelen wegen

echter op tegen dit nadeel. Gubbels:
“De samenstelling van de bevolking
met allerlei culturen vind ik erg leuk.
Ik houd erg van de natuur hier en werk
voor een heel leuk bedrijf, iedereen
kent Starbucks en vindt het merk geweldig.”
Van Duren: “Naast het grote voordeel
dat je opdoet voor je persoonlijke ontwikkeling en de ervaring, ben ik hier
ook in een werkpositie terechtgekomen met verantwoordelijkheden die ik
in Nederland, op mijn leeftijd, nog niet
zou krijgen. Ik zie het als een uitdaging
om verantwoordelijk te zijn voor grote
budgetten en zichtbare projecten. Dat
vertrouwen had ik in Nederland nu nog
niet kunnen krijgen.”
Toekomst plannen
Of de heren ooit nog naar Nederland
terugkeren is maar de vraag. Van Duren: “Ik vind dat je minimaal drie jaar
ergens moet werken om een baan
goed te kunnen uitvoeren. Als ik mijn
werk nog leuk vind en gelukkig ben,
blijf ik hier. Daarnaast moet er wel een
uitdaging zijn, iets dat ik nog niet in de
vingers heb maar wel nog wil ontwikkelen. Ik heb een volledig leven hier,
daarvoor hoef ik niet weg. Echter ben
ik wel in staat om bij wijze van spreken
naar Afrika te gaan, als ik het hier niet
meer leuk vind en daar een interessant
project is.”
De ideale baan voor Gubbels is een
baan waarvoor hij een paar keer naar
Nederland moet. Gubbels: “Voor Starbucks ben ik twee keer in Nederland
geweest, wat ideaal is om te combineren met familiebezoek. Misschien
wil ik voor een paar jaar terug en dan
uiteindelijk weer in Seattle wonen. Je
weet nooit wat er op je pad komt. Ook
al maak je plannen, uiteindelijk kan alles weer veranderen.”

En verder

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

Pieter Hofstra

Pieter Hofstra
Leeftijd: 31
Jaar van afstuderen: 2009
Organisatie: Rabobank
Functie: Investment Manager Acquisition Finance

Coen Oreel
SCOPE 4, 2015

Rutger Stolker
SCOPE 2, 2016

Team manager Operations Senior Consultant bij
Scheduling Heineken
Deloitte

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Begin 2009 ben ik begonnen als managementtrainee bij Rabobank. In dit
traineejaar krijg je de mogelijkheid om
te werken op vier verschillende plekken binnen de bank en zijn er diverse
trainingen, gericht op zowel financiële
kennis als het ontwikkelen van competenties en leiderschapsstijlen. Mijn
eerste functie na het traineeship was
als analist, waarbij ik een portefeuille
analyseerde van bedrijven die door Rabobank worden gefinancierd. Nu ben
ik commercieel verantwoordelijk voor
overnamefinancieringen die worden
verstrekt binnen de ‘mid-market’ (bedrijven met een omzet van EUR 30mln
tot EUR 300mln). Het leuke aan mijn
werk is dat ik iedere week een kijkje
in de keuken kan nemen bij een ander
bedrijf, waarbij mijn ervaring is dat de
professionaliteit van bedrijven nogal
kan variëren.

Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Overnamefinancieringen zijn risicovolle leningen van de bank (er is nauwelijks onderpand), waardoor de analyse
van het businessmodel, de strategie
en de bestendigheid van de kasstroom
van het bedrijf cruciaal is. Dit vergt
het doorspitten van uitgebreide due
diligence rapporten, het verdiepen in
verschillende sectoren (de ene week zit
ik aan tafel bij een retailer, de andere
week bij een productiebedrijf), een assessment maken van het management
en het onderhandelen van de voorwaarden om de positie van de bank te
verbeteren. Ik denk niet dat je deze dingen leert tijdens je opleiding, maar een
bedrijfskundige achtergrond helpt zeker bij het analyseren van businessmodellen, het verwerken van data en het

Wat zijn eventuele plannen?
Tot nog toe heb ik vooral aan de financieringskant (in de commercie) gewerkt. Zoals bij menigeen bekend, zijn
de kapitaalseisen voor banken strenger
geworden en is de concurrentie van
(nieuwe) financiële aanbieders toegenomen. Dat zorgt ervoor dat banken
keuzes moeten maken (bijvoorbeeld in
de producten die men wil aanbieden
(en welke niet), in hoe het klantcontact
er in de toekomst uit moet zien en in
hoe processen (kosten)efficiënter gemaakt kunnen worden). Ik zou het leuk
vinden om in deze verandering een rol
te spelen. Een andere mogelijkheid zou
een managementfunctie in Nederland
of het buitenland zijn.

Vereniging
Bedrijfskundig
Ingenieurs (VBI)
Alumni VBI - de Vereniging Bedrijfskundig Ingenieurs - is de alumnivereniging van Technische Bedrijfskunde en
Technologie Management van de TU
Eindhoven. Wij zijn een platform voor
alumni en aankomende alumni om van
elkaars contacten, relaties, competenties, kennis en ervaringen te profiteren.
Leden van alumnivereniging VBI organiseren hiervoor bijeenkomsten waarbij u als alumnus altijd welkom bent.
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maken van financiële analyses. Ik heb
in 2012 bovendien een aantal maanden in Afrika gewerkt, waar ik aan een
meer bedrijfskundige opdracht heb
gewerkt (het automatiseren van aanvraag- en goedkeuringsprocessen voor
kleine hypotheken). Hierdoor krijgen
mensen nu dezelfde dag te horen of
hun financieringsverzoek is gehonoreerd, waar eerder een werkweek overheen ging.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Ik zou zeggen dat het ongeveer 5050% is. De analyse van financiële informatie, het ontwikkelen van (cashflow)modellen en het maken van
scenarioanalyses betreffen vooral

kwantitatief werk. De overige werkzaamheden zijn vooral kwalitatief van
aard. De combinatie maakt het voor
mij juist interessant.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Ik heb een half jaar in het buitenland
gestudeerd, ben betrokken geweest bij
het IRP-project (studiereis naar Singapore/ Maleisië) en heb diverse functies
bij een studentenvereniging bekleed.
De sociale aspecten (het samenwerken in projecten), het leren creëren
van draagvlak voor een besluit en het
leiding geven komen nu van pas in m’n
werk.

Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Ik heb sowieso twee geruststellende
mededelingen: ten eerste, ik dacht
altijd dat de leukste periode de studententijd was. Op zich klopt dat wel,
maar ook het werkende leven biedt
volop kansen en bevalt – in ieder geval
tot nog toe – erg goed. Ten tweede, er
blijft altijd vraag naar mensen met een
technisch bedrijfskundige achtergrond
binnen een samenleving die op technologisch gebied snel verandert. Het
klinkt een beetje als een ‘dooddoener’,
maar volg vooral je hart en doe wat je
leuk vindt. Zorg daarbij dat je je ook
buiten je studie voldoende ontwikkelt,
omdat die activiteiten later goed van
pas komen (en door de meeste bedrijven ook belangrijk worden gevonden).

Paul van Etten
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn studie Technische bedrijfskunde ben ik begonnen als Shift Leader
bij Bavaria. Een operationele rol in drie
ploegen schema, waarbij ik leiding gaf
aan vier teamleiders en veertig operators binnen de bottelarij. Een enorm
gave en waardevolle ervaring. Vervolgens ben ik bij Mars een nieuwe uitdaging aangegaan als Site Industrial Engineering Manager. Binnen die rol was
ik samen met mijn team onder andere
verantwoordelijk voor de begeleiding
van innovaties binnen productie, operationeel continu verbeteren en performance infrastructuur. Als onderdeel
van het site managementteam dacht
ik tevens mee over stragische vraagstukken.
Op dit moment ben ik Value Stream
Transition Lead. Dit is een tijdelijke rol
waarin ik de verandering naar Value
Stream Structuur leid. Een groot en
impactvol project waarbij de organisatiestructuur verandert, inclusief rollen
en verantwoordelijkheden. Hierbij is
onder andere mijn voormalige team en
rol komen te vervallen.
Wat zijn eventuele plannen?
Op dit moment orienteer ik mij op wat
ik ga doen na de transitie. Hiervooor
heb ik diverse spannende opties. Op
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middellange termijn, zeg tien jaar, zie
ik mijzelf óf als vice president operations/supply chain van een multinational of acteer ik als consultant op hetzelfde speelveld.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Met name in mijn rol als Industrial Engineer Manager, was ik dagelijks bezig
met het volledige spectrum aan technisch bedrijfskundige onderwerpen.
Hoewel ik niet bewust specifieke theorieën of modellen toepas, biedt mijn
opleiding wel de ideale basis voor de
rollen die ik heb uitgevoerd. Het meest
waardevol vind ik het sterke analytische karakter van de opleiding, aangevuld met softere disciplines als organisatiekunde en psychologie.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Mijn werk biedt een aangename balans tussen kwalitatief en kwantitatieve disciplines. We trachten slechts te
spreken met feiten en benaderen alles
kwantitatief. Echter, in relatie met andere functies en zodra we zaken operationeel gaan implementeren, passen
we ook veel kwalitatieve disciplines

toe. Binnen een organisatiewijziging
moet ook voldoende worden stilgestaan bij kwalitatieve factoren.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Ik heb met veel plezier zowel een jaar
bestuur gedaan als opdrachten uitgevoerd voor UniPartners. Daarnaast heb
ik als zzp’er opdrachten uitgevoerd en
ben ik betrokken geweest bij een startup. Bovendien heb ik met enorm veel
plezier in de horeca gewerkt! Allemaal
zeer waardevolle ervaringen waarin ik
mij zowel als mens en als professional
heb kunnen ontwikkelen.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Focus niet enkel op je vakken of studierichting, maar vooral ook op de
ontwikkeling van jezelf als mens. Ontwikkeling begint waar je comfortzone
eindigd. Ga de uitdaging met jezelf
aan, doe dingen die je eigenlijk niet
snel zou doen. Beschouw je studententijd daarmee ook als experiment!
Die vakken en studierichting zijn een
voorwaarde om te slagen, het verschil
maak je door je ontwikkeling buiten de
collegezalen. En vergeet niet te genieten van je vrijheid!

Paul van Etten
Leeftijd: 29
Jaar van afstuderen: 2014
Organisatie: Mars Foods Europe
Functie: Value Stream Transition Lead

Tom Bouman
SCOPE 4, 2015

Anella Slob
SCOPE 2, 2016

Business Analyst

Customer Logistics
Operations Manager
VMI NL bij Procter &
Gamble

Foto Willemijn Steens

Viggo Eindhoven Airport
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Het onmisbare constante contact
een fractie van wat ze nu zijn. Ik ga
toch al mijn vrienden niet apart bellen
om wat af te spreken? Daarvoor maken
we toch gewoon even een WhatsAppgroep aan?

Het internet voor velen van mijn generatie één van de belangrijkste uitvindingen van hun jeugd. Wat begon met
het platleggen van de communicatie
door over de telefoonlijn te surfen,
veranderde al snel in constante communicatie. Een wereld zonder internet
beperkt onze sociale activiteiten tot

Het ‘Internet of Things’ is de ontwikkeling van het Internet waarbij alledaagse voorwerpen met elkaar verbonden zijn. Het eerste waar ik aan denk
wanneer ik deze definitie zie, zijn de
reclames waarbij mensen midden in de
winter heerlijk op vakantie zijn, maar
vergeten zijn de verwarming uit te zetten. Toch handig, een slimme thermostaat die door heeft dat je weg bent
en de verwarming uitschakelt. In het
gemiddelde studentenhuis, met nog
steeds veel enkel glas, raakt een lid van
Industria nog niet zo in aanraking met
deze technologie. Als de ‘always connected’ generatie doen wij echter wel
op een andere manier mee aan deze
trend. Door een constante verbinding
van onze leden via de talloze smartphones en tablets maken wij hier toch veel
gebruik van. Even een Facebook post
plaatsen om de nieuwste evenemen-

Alles altijd beschikbaar
Stel je voor: je bent een weekje op de
steppe in Argentinië, waardoor je je
colleges mist. Maar wat je kunt doen is:
je start je laptop op, logt in op de digitale TU/e omgeving, doet je oordopjes
in en je sluit aan bij je college. Terwijl je
het college online volgt, kan je meteen
vragen stellen en heb je gemakkelijk
toegang tot al het studiemateriaal. Je
kan ook nog oefenopgaven maken en
online communiceren met je medestudenten. Dit klinkt vrij ideaal, lijkt
me zo. Dit soort situaties kunnen in de
toekomst werkelijkheid worden. Zeker
wanneer de TU/e bij blijft op het gebied
van digitale ontwikkelingen en inhaakt
op technische hoogstandjes. En juist
dat laatste zouden we moeten doen als
Technische Universiteit.
Zoals eerder gezegd, zorgt de “Internet
of Things” voor verbonden voorwerpen
via een netwerk. Dit biedt tal van mogelijkheden voor het onderwijs op de
TU/e, maar zal de leeromgeving dras-
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tisch veranderen. Als alle informatie
altijd en overal voor iedereen beschikbaar is, zal de noodzaak om fysiek op de
universiteit aanwezig te zijn verminderen. Dit geldt voor zowel studenten als
docenten. Beeld je in dat de campus alleen bestaat uit een ‘server’, waar alle
informatie wordt uitgewisseld. Hoe
gaat het dan met tentamens, feedback,
samenwerken, contact tussen student
en docent en het studentenleven in
het algemeen? Dit levert veel stof tot
nadenken op, ook al klinkt het op dit
moment nog als toekomstmuziek.
Eén ding kunnen we wel stellen: als de
IoT ervoor zorgt dat studenten en docenten in de toekomst minder fysiek
aanwezig zullen zijn, dan is in ieder geval het ruimtetekort op de TU opgelost.

Tamara Schouten
Commissaris Onderwijs Industria

ten te promoten of snel een WhatsAppje sturen om die laatste plek voor de
lunchlezing te vullen is een standaard
procedure geworden.
Naast dit alles is er echter nog veel te
winnen voor Industria op dit gebied.
Wat zou het toch handig zijn om gebruik te maken van het zogeheten
LoRa-network. Plaats een sensor in het
koffiebonen reservoir en laat deze sensor via het netwerk een mailtje sturen
wanneer er nieuwe bonen nodig zijn. Ik
zie vele mooie projecten en enthousiaste leden tegemoet. Maar moeten we
wel zo blij zijn met al deze veranderingen? Ach, zolang we niet whatsappen
tijdens het rijden, komt het allemaal
wel goed.

Sebastiaan
Hooijschuur
Voorzitter Industria
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Duurzame Supply Chains
Duurzaamheid is niets nieuws. Effecten van de uitstoot van de industrie
op de opwarming van de aarde waren
al bekend in de 19e eeuw. Al in 1896
verwachtte Arrhenius dat een verdubbeling van de CO2-concentratie in de
atmosfeer zou leiden tot een temperatuursverhoging van 5 tot 6 graden Celcius 1. Hoewel deze voorspelling redelijk
consistent is met recente berekeningen
van het Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC)2, had Arrhenius
niet voorzien in hoeveel tijd deze verdubbeling plaats zou vinden. Hij verwachtte dat het de mensheid 3000 jaar
zou kosten, terwijl het IPCC verwacht
dat de verdubbeling al tussen 2050 en
2100 wordt gehaald. De hoofdzaak van
dit artikel is echter niet om de oorzaken
of verantwoordelijkheid van de mens
ten opzichte van klimaatverandering
te bepalen. Allereerst bestaat duurzaamheid met haar drie pijlers planet,

people en profit uit veel meer facetten dan klimaatverandering alleen.
Daarnaast blijft onafhankelijk van deze
zaken één vraag relevant voor bedrijven en supply chains: waarom zouden bedrijven zich zorgen maken over
duurzaamheid? De drijfveer achter
duurzaamheid hoeft niets te maken
te hebben met maatschappelijk verantwoord ondernemen of kostenefficiëntie. Ik verwacht dat de belangrijkste
beweegreden een marktverschuiving
zal zijn, welke cruciaal is voor de overlevingskans van bedrijven. Duurzaamheid wordt de norm in plaats van de
uitzondering.
Supply Chain Management perspectief
De laatste jaren voelen bedrijven
steeds meer de noodzaak om duurzaamheid op te nemen in hun kernactiviteiten. De algemene bezorgdheid
over duurzaamheid, en in het bijzonder

klimaatverandering, zet bedrijven onder druk om groener te worden. Deze
mondiale druk zal blijven toenemen en
duurzaamheid zal beslissingen over de
Supply Chain gaan leiden, zoals het ook
zou moeten.
Deze factoren zorgen ervoor dat bedrijven kosten moeten verminderen
en moeten gaan innoveren, terwijl zij
tegelijkertijd duurzaamheid in het oog
moeten houden. Green Supply Chain
Management (GSCM) is bedacht om
deze eisen in evenwicht te brengen.
Bij deze aanpak worden groene denkwijzen geïntegreerd in Supply Chain
Management, van productontwerp tot
recyclen; oftewel ‘from cradle to grave’
(van wieg tot het graf).3 Een bedrijf
dat haar ‘eigen’ negatieve invloed op
het milieu wil verminderen, komt voor
twee uitdagingen te staan.
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Ten eerste is het praktisch onmogelijk
om de verantwoordelijkheid van een
bedrijf over de effecten van een eindproduct of dienst op het milieu te meten of zelfs goed in te kunnen schatten.
Een product gaat namelijk door een
talrijk aantal productie- en transportprocessen, vaak gezamenlijk beheerd
door verschillende bedrijven binnen
de supply chain. Ten tweede is directe
uitstoot vaak slechts een klein deel van
de totale supply chain uitstoot; gemiddeld 14% van de uitstoot vindt plaats
vóór de gebruiksfase en het weggooien
van een product.4 Bedrijven moeten
daarom duurzaamheid bekijken vanuit
een supply chain perspectief, in plaats
van te proberen enkel hun eigen uitstoot in te schatten en te verminderen.
Bedrijven kunnen de uitstoot van anderen binnen de supply chain verminderen door het product aan te passen;
bijvoorbeeld de flexibiliteit, vorm of

vereiste opslagcondities. Ook samenwerking, het delen van informatie of
zelfs simpelweg het gebruiken van een
economische machtspositie kan de uitstoot van anderen verlagen.5 Bedrijven
zullen steeds zeldzamer verticaal geïntegreerde monolieten zijn en steeds
vaker hechter verbonden worden in de
wereldwijde supply chains. Daarom
hebben risico’s en kansen binnen de
supply chain meer invloed op het welzijn van bedrijven. Om te gedijen is het
noodzakelijk voor bedrijven dat zij zich
bewust zijn van economische, ecologische en sociale dimensies van de gehele supply chain en dat zij deze proactief
monitoren en managen.
Sleutelvragen
Op microniveau bepalen operationele
beslissingen hoe (en welke) materialen
er energie efficiënt worden geconsumeerd.6 Ook het type en de intensiteit

Kansen van Green Supply Chain
Management
10,11,12

Product- en proces(her)ontwerp
Ontwerpkeuzes kunnen besparing van materiaal en energie, het hergebruik
van componenten en modulaire upgrademogelijkheden mogelijk maken.
Productietechnologie
Bij de keuze tussen investeringen in productietechnologie kan men afwegingen maken tussen milieuprestaties en andere criteria.
Capaciteits- productie- en investeringsoptimalisatie
Fabrikanten kunnen bij optimalisatie rekening houden met de gevolgen voor
het milieu.
Transport
De keuze voor transportmodus, toename van bezettingsgraad, verminderen
van leeg transport en route-optimalisatie kunnen GSCM ondersteunen.
Gesloten productketens
Door een gesloten productketen kunnen fabricage, hergebruik en her-fabricage worden geoptimaliseerd.
(Her)ontwerp van het supply chain netwerk
In een globaal netwerk kan men rekening houden met het milieu bij de keuze
voor productie- en voorraadlocaties.
Ketensamenwerking
Hoe kan men rekening houden met duurzaamheid als meerdere spelers in een
supply chain (mogelijk gezamenlijk) bijdragen aan de ecologische voetafdruk
in het eindproduct? Hoe kunnen bedrijven hun leveranciers en klanten motiveren om milieu- en operationele prestaties te verbeteren? Hoe kan het bullwhip-effect verminderd worden zodat energie-inefficiente door de variantie in
vraag vermeden wordt?
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van het afval dat wordt geïnjecteerd in
ecosystemen wordt hierdoor bepaald.
Duurzaam Operations Management
(OM) heeft daarom een potentieel belangrijke rol in de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.
Naast vele ‘directe’ voordelen en besparingen, vallen de voordelen van een
milieubewust perspectief onder ‘de
wet van verwachte onverwachte bijkomende voordelen’.7 Dit betekent dat,
terwijl er voldoende bewijs bestaat
dat de inname van een milieuoogpunt
gunstig is, deze voordelen meestal materialiseren in onverwachte vormen en
dan dus vaak nog groter zijn dan wat
van tevoren voorspeld kan worden.
Het boek!
Binnen het universitaire onderwijs
wordt steeds meer aandacht besteed
aan duurzaam supply chain management. Denk bijvoorbeeld aan het mastervak 1CM65 ‘Green Supply Chains’
op onze eigen universiteit. Er is echter
een tekort aan geschikt lesmateriaal
vanuit een supply chain-perspectief.
Om zowel studenten als managers inzicht te geven in dit vakgebied, hebben
Yann Bouchery (École de Management
de Normandie), Charles Corbett (University of California, Los Angeles), Jan
Fransoo en ikzelf besloten een boek
samen te stellen over duurzame supply
chains.
Het boek heet ‘Sustainable Supply
Chains: A Research-based Textbook on
Operations and Strategy” en is naar
verwachting vanaf juni dit jaar beschikbaar. Wij zijn er trots op om de academische gemeenschap met dit boek
van dienst te kunnen zijn. Wij hopen
dat OML-studenten, de Technisch Bedrijfskundigen van de toekomst, ervan
zullen profiteren en zich onder andere
met deze kennis zullen onderscheiden
van de rest.

Tarkan Tan

Operations Management & Logistics MSc Program Director

Externe krachten op bedrijven

8,9
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We zijn er weer bijna doorheen. Die
vieze, nare wintermaanden waarin na
Kerst en Oud en Nieuw weinig te beleven valt. Waarin amper iets is om naar
uit te kijken en carnaval het enige lichtpuntje is. En waarin mijn leven met de
start van mijn afstudeerstage steeds
meer begint te lijken op een kruising
tussen dat van Edgar van Debiteuren
Crediteuren en een huismoeder. Naar
kantoor gaan met de trein, waarbij de
Metro mijn beste vriend is. Mensen die
‘schiet maar iets in’ zeggen als je vraagt
of ze een keer willen afspreken. En koffie drinken. Heel veel koffie drinken.
Vervolgens de spaarzame vrije tijd gebruiken om lunchpakketjes te maken,
voor meerdere dagen in één keer te
koken, de was te doen en ’s avonds, na
een kopje thee, lekker op tijd onder de
wol kruipen.
Gelukkig bestaat er carnaval om even
aan dit leven te ontsnappen. Weet je
wat me daarbij trouwens dit jaar voor
het eerst opgevallen is? Alle prinsen
tijdens carnaval zijn prins. Nu vind ik
daar niks mis mee. Maar het verbaast
me toch een beetje dat in dit geval door
niemand geklaagd wordt over discriminatie. De prins is een man. Punt. Niks
prinses. Misschien is er wel sprake van
een glazen plafond? Misschien wordt
degene die de meeste glazen bier kan
drinken wel prins? Het zou denk ik de
eerste keer zijn dat een glazen plafond
dan ook daadwerkelijk van glas is. En
het zou de eerste keer zijn dat bij een
poging dit plafond te doorbreken, dit
ook lichamelijke ongemakken tot gevolg heeft.
En dan het beste nieuws in deze donkere maanden: nieuwe koffie uit de automaten op de campus! Van vieze oploskoffie naar veelbelovende bonenkoffie.
In mijn ogen de grootste ontwikkeling
van de TU/e dit jaar. Ik zie ons al stijgen
op de rankings met universiteiten wereldwijd. De leverancier blijft wel hetzelfde: Maas. Dat maakt me toch wel
een beetje sceptisch. Het is toch een
beetje zoals het bedrijf Heineken dat
in plaats van Amstel bier nu Heineken
bier gaat schenken: oké, het is beter te
zuipen, maar daar is dan ook alles mee
gezegd.
Wellicht is de betere koffie een kleine,
zwarte pleister op de wonden van de
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Foto Hilde Weerts

Lichtpuntjes

studenten die nogal wat negatieve
gevoelens hebben overgehouden aan
de invoering van avondcolleges. Want
de student mag nu overdag sporten als
het lekker rustig is en buiten de spits
in de trein zitten. En dat kan natuurlijk
niet. De reacties stonden trouwens in
contrast met wat oud TU/e medewerker en huidig rector van de Universiteit
van Tilburg Emile Aarts dacht. Afgelopen maand liet hij weten dat een fusie
met de UvT voorlopig nog niet op de
planning staat. Hij zag het zelf wel zitten, maar “een identiteitskwestie staat
het in de weg”. Want: “In Eindhoven
zijn studenten minder mondig”. Kom
op Emile. Een blik op de reacties op de
avondcolleges zegt toch al genoeg. Is
dat niet mondig?
Gelukkig zijn de wintermaanden bijna
voorbij en kunnen we weer uitkijken naar de lente. Op de TU/e wordt
al toegeleefd naar het twaalfde lustrumfeest. Of, zoals we dat in Brabant
noemen, het Dream & Dare Festival.
Er is gekozen voor een ambitieus festival met een bierkrattenbrug, drones, een megahandtekeningensessie
en grote Nederlandse artiesten. Die
ambitie blijkt ook uit het feit dat het
festival tijdens de jaarlijkse Batavierenrace is gepland: één van de grootste landelijke studentenevenementen

van Nederland met onder andere 22
TU-teams (waarschijnlijk met juist die
studenten die anders op het Dream &
Dare Festival hadden gestaan). Op het
programma van deze lustrumactiviteit
mist naar mijn mening alleen nog een
diner waarop de rector voor een zaal
met Cursor- en Studio040 journalisten
een speech houdt. Ik zie het dan voor
me dat hij zoveel mogelijk beledigende
grappen ten koste van anderen gaat
maken. Bijvoorbeeld over het feit dat
men in de zoektocht naar een vervanger voor Karen Ali alle basisscholen af
aan het gaan is om iemand van dezelfde lengte te vinden.
Nog meer veranderingen? Het Hoofdgebouw heet geen Hoofdgebouw
meer, maar Atlas. Atlas krijgt de zware
last op zijn schouders het imposante
Hoofdgebouw te doen vergeten en de
nieuwe spil binnen Campus 2020 en
De Groene Loper te worden. De naam
Atlas is tot stand gekomen met behulp
van een ‘Namencommissie’. Een waar
kunststukje in de hedendaagse bureaucratie. Wie zat er in die commissie?
Edgar van Debiteuren Crediteuren?
Menig huismoeder? Misschien was het
wel iets voor mij geweest.

Cas van Elderen

Unit4 Multivers
ondersteunt ook
Studievereniging
Industria
Unit4 ziet het als haar maatschappelijke taak om
verenigingen te ondersteunen bij het voeren van
de ledenadministratie en boekhouding. Dit doen
wij met de financieel-logistieke software van Unit4
Multivers.
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Kijk op www.unit4multivers.nl voor de
mogelijkheden.
Voor meer informatie:
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E mkb@unit4.com
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KILIAN WAWOE

Docent HRM aan VU Amsterdam

“Geld maakt niet iedereen gelukkig”

CEES LUUK LINDEBOOM
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MENNO DE BREE
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Avondvoorzitter
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