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Procureon

Procureon biedt kennis- en capaciteitsoplossingen voor vraagstukken op het gebied van inkoop, logistiek en
supply chain management bij opdrachtgevers binnen de technische (maak)industrie. Met een team van ruim
dertig professionals bieden wij diverse diensten aan, namelijk:
 Inkoop en supply chain projecten
 Interim ondersteuning
 Inkoop en supply chain management traineeships
Onze opdrachtgevers zijn innovatieve technische (maak)bedrijven in de omgeving van Noord-Brabant en
Limburg. We werken samen met internationale technologische vooraanstaande bedrijven, zoals AMSL, VDL,
Marel en FEI.

Traineeship technical procurement & supply chain management

Als trainee wordt je klaargestoomd voor een succesvolle carrière op het gebied van inkoop of supply chain
management aan de hand van uitdagende projecten bij onze opdrachtgevers. Functies die je kan gaan bekleden
na jouw traineeship zijn bijvoorbeeld Technisch Inkoper of Supply Chain Engineer. In een dergelijke rol fungeer
je als schakel tussen interne stakeholders (engineering, kwaliteit, logistiek) en suppliers, adviseer je hen welke
materialen het beste gebruikt kunnen worden voor het te maken product, welke producten bij welke supplier(s)
het beste ingekocht kunnen worden en optimaliseer je de keten van supplier tot eindklant.
Tijdens het traineeship mag je van Procureon intensieve begeleiding, coaching en training verwachten. Samen
met ons en de opdrachtgever bepalen we welke tools jij nodig hebt om een steile leercurve te kunnen maken in
het inkoopvak of supply chain management. Hierbij kan je denken aan het volgen van een NEVI of APICS
opleiding, technische aanvullende trainingen (zoals tekening lezen, specifieke productkennis, etc.), taalcursus of
een cursus onderhandelen, etc.. Tevens wordt je gekoppeld aan een ervaren inkoop of supply chain specialist uit
het Procureon team, die jou begeleidt bij het uitvoeren van uitdagende projecten en heb je regelmatig intervisies
met jouw medetrainees om ervaringen uit te wisselen. Hierdoor maak je een snellere ontwikkeling door dan een
starter die deze begeleiding en tools niet krijgt. Hier bovenop organiseren wij met regelmaat informele en leuke
personeelsuitjes en doen wij mee met diverse (sport)evenementen.
Heb je jouw studie Technische Bedrijfskunde (bijna) afgerond? Ben je sterk in procesoptimalisatie? Vind je
het leuk om als schakel te fungeren tussen interne stakeholders en suppliers? Zie je een uitdaging in het
inrichten van de toeleverketen van leidende bedrijven in de industrie? Werk je graag aan de nieuwste
technologieën? Ben je bedreven in het zoeken van best-in-class suppliers? Maar sta je vooral graag aan
het roer van jouw carrière en wil je samen met ons groeien? Solliciteer dan direct of neem contact
met ons op. Kijk op onze website voor meer informatie over ons traineeship.

WWW.PROCUREON.NL

040-2484228
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Colofon

De watersnoodramp van 2015
Het is zo vanzelfsprekend. Als je de kraan opendraait, komt er water uit. Als je de
lichtschakelaar een tik geeft, gaat je lamp aan. En als je nog een ouderwets gasfornuis
hebt, ga je ervan uit dat je je kip kan braden (mits je een lucifer of aansteker kunt vinden
– rokers hebben de halve wereld). Van WiFi verwachten we nog wel eens dat het uitvalt.
Niet dat we daar minder over klagen, maar het is niet echt Facebook-waardig (duimpje
omhoog voor degene die de ironie in de voorgaande zin snapt). Maar o wee als er een
uur lang geen water uit de kraan komt, zoals eind mei 2015 in Eindhoven gebeurde.
Binnen enkele minuten stroomden de paniekberichten binnen: “Hebben wij nog water
thuis?” “Heel Eindhoven zit zonder water!”. En de belangrijkste vraag: “Is er op Stratum
dan wel bier?!“.
Wees niet bang, ik ga nu niet ellenlang uitwijden over hoe belangrijk het is om
geld te doneren aan kinderen in Afrika, voor wie stromend water zeker niet altijd
vanzelfsprekend is. Energie-armoede heet dat overigens, zoek maar eens op Wikipedia
op. Toch is het helemaal niet verkeerd om eens stil te staan bij de processen die zorgen
dat wij uiteindelijk gas, water en licht (GWL) uit de muur kunnen trekken.
Uiteraard komen in deze SCOPE zowel gas, water als elektriciteit aan bod. Hierbij duiken
we nog eens extra diep in ‘smart grids’. Dit is een relatief nieuw concept dat ons optimaal
gebruik laat maken van energie, helemaal duurzaam. Hoewel ik zelf altijd claim dat we
doodgegooid worden met sustainability, is dit onderwerp verstrengeld met GWL. En
misschien maar goed ook. Na het lezen van de SCOPE besef ik me dat al dat geneuzel
misschien toch nog ergens goed voor is. Gelukkig haalt de stijgende populariteit van
technische snufjes het geitenwollensokkengehalte van duurzaamheid wat omlaag. En
mocht je GWL nog steeds niet interessant vinden, denk dan toch nog eens aan die arme
kinderen in Afrika.

Hilde Weerts
Hoofdredacteur
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Thema Gas, water, licht
Liander zorgt, als netbeheerder, voor het onderhoud en de aanleg van ons gas- en
elektriciteitsnet op een zo betrouwbaar en efficiënt mogelijke manier. Deze taak
is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Liander is namelijk aan de ene kant
afhankelijk van de wensen van de politiek en aan de andere kant van het gedrag
en de bewustwording van consumenten en bedrijven. Toch probeert Liander een
belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie die nu gaande is om de
gestelde duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.
TEKST Suzanne Voorn DESIGN Cindy van der Wijst

Netbeheer in beweging
De energietransitie, de overgang van het
gebruik van traditionele naar duurzame
energiebronnen, brengt heel wat teweeg
bij een bedrijf als Liander. Jarenlang
steeg het energieverbruik in Nederland
gestaag en was de toekomst enigszins
voorspelbaar. Nu we eindelijk in de
gaten krijgen dat we met het gebruik
van fossiele en milieuvervuilende
brandstoffen niet langer kunnen
doorgaan, zijn er grote veranderingen
op komst. Maar voordat het zover is,
moet er nog heel wat gebeuren.

Huibert Baud
Huibert Baud studeerde Technische
Natuurkunde in Delft. De eerste drie jaar
van zijn carrière werkte hij in Londen bij
een aannemer waar hij een functie in de
seismische dataverzameling en -verwerking
vervulde. Toen hij de overstap naar het
Midden-Oosten moest maken, ging hij
terug naar Nederland. Hij stapte in de
wereld van financiële consultancy bij Ernst
& Young. Daar maakte hij risicoanalyses en
financiële modellen voor banken en later
ook voor energiebedrijven. Baud: “Mensen
bij banken zijn primair geïnteresseerd
in geld, maar bij technische bedrijven is
men met name geïnteresseerd in nieuwe
technieken. Ik merkte dat dit meer bij mij
paste, dus maakte ik de overstap naar NUON
als projectmanager en operatiemanager
openbare verlichting en verkeerslichten”. Nu
werkt Huibert Baud als manager strategie
en innovatie bij Liander.
SCOPE JUNI 2016
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Huibert Baud, manager Strategie
en Innovatie bij Liander, heeft als
taak te onderzoeken hoe snel deze
ontwikkelingen gaan. Baud: “Als wij
de toekomst beter begrijpen, kunnen
wij dat doorrekenen, ontdekken waar
problemen kunnen ontstaan en onze
netplanning erop aanpassen. Want
hoe eerder je iets weet, hoe beter je
erop kan anticiperen. Innovaties zijn
een belangrijk middel om ontstane
problemen aan te pakken.”
Duurzame energie

Nederland heeft met Europa afgesproken
om veel meer duurzame energie op te
gaan wekken. Baud: “Ook wij hebben
een belangrijke rol in het behalen van
die doelstellingen. Onze visie is dat wij
moeten bijdragen aan het verduurzamen
van het energiesysteem. Hierbij zitten
wij tussen twee belangrijke spelers in,
namelijk de overheid, die bepaalt wat er
moet gebeuren, en de klanten. Klanten
zullen zelf moeten beslissen of ze al dan
niet zonnepanelen willen aanschaffen,
maar wij moeten er dan wel voor zorgen
dat ze aangesloten worden op het net.

De overheid moet ruimte geven voor
windmolens en ook die moeten wij
aansluiten. Al deze wensen sluiten we
op elkaar aan. Zo zorgen we ervoor dat
energievoorziening ook in de toekomst
betaalbaar en betrouwbaar blijft. ”

“Zonnepanelen en
windmolens zijn
voordeliger als je ze bij
elkaar plaatst en op één
kabel aansluit”
“Liander kan twee strategieën hanteren: we zijn netbeheerder en we doen
alleen wat de wet voorschrijft, óf we
zorgen ervoor dat onze kennis gedeeld
wordt zodat men slimmer omgaat met
de ontwikkelingen rondom de energietransitie. Hierdoor wordt faciliteren van
energie goedkoper voor de maatschappij
en uiteindelijk dus voor iedereen. Zo
weten wij bijvoorbeeld dat op een klein
aantal momenten in het jaar de zon
schijnt terwijl de wind ook waait. Zonnepanelen en windmolens zijn voordeliger als je ze bij elkaar plaatst en op één
kabel aansluit. Daarom is het belangrijk
dat we vroeg in het proces met windboeren en zonnepark- eigenaren praten.
Hoe veel beter zou het zijn als alle datacentra, die veel energie gebruiken, naast
een windmolen zouden staan. Hoe stom
zou het zijn als we alle windmolens in
de Eemshaven hebben staan, maar alle
datacentra in Limburg zitten en we
alle windenergie naar Limburg moeten
pompen.”
In Duitsland hebben ze hierin een
grote fout begaan. Baud: “ De Duitse
Noordkust staat vol windmolens die 4 à 5

Gas & Elektriciteit

keer de capaciteit aan energie opleveren
die daar nodig is. In het zuiden staan
juist weer veel zonnepanelen. Als de
zon schijnt waait het meestal niet, dus
dan moet alle energie van het zuiden
naar het noorden worden vervoerd.
Andersom geldt hetzelfde, wat een heel
kostbare situatie oplevert.”
Data gedreven netbeheer

“Vroeger had men weinig beschikking
over de data van energieverbruik en
wat er op het energienet gebeurt. De
berekening hoe dik kabels moesten zijn
was giswerk. Nu weten we door alle data
veel over het hele proces, van centrale
tot klant, en elk moment dat er stroom
door het net loopt. Hierdoor kunnen
we bijvoorbeeld veel nauwkeuriger
bepalen hoe dik een kabel moet zijn.
We gebruiken deze kennis voor nieuwe
kabels die worden gelegd, want wat in
de grond ligt wil je laten liggen. Zodra
je er aan gaat werken, kost het geld. Als
we met alle kennis van nu een geheel
nieuw net neer konden leggen, dan zou
het netwerk er anders uitzien.”

“Als we met alle kennis
van nu een geheel nieuw
net neer konden leggen,
dan zou het netwerk er
anders uitzien”
Voor de toekomst is het modelleren met
data ook uiterst belangrijk. Baud: “We
maken voorspellingen van het verbruik
voor de komende 30 tot 50 jaar. Dit doen
we op basis van gegevens die we nu via
de slimme meters binnenkrijgen. Dit
combineren we vervolgens met relevante
CBS gegevens. Deze modellen kunnen

Liander transporteert zowel gas als
elektriciteit, maar tussen deze twee
energiebronnen zitten grote verschillen.
Baud: “Gas is een fysiek goedje, terwijl
elektriciteit elektronen zijn die je niet kunt
zien. Gas stroomt en heeft druk, waardoor
het een zelf herstellend vermogen heeft.
Als de druk eraf gaat in een transportbuis,
klappen kleppen dicht waardoor de druk

weer stijgt zonder elektronische ingrepen.
Gas kan ontploffen, maar kan dat niet in
een leiding en het kan geen kortsluiting
veroorzaken. Elektriciteit daarentegen
kan wel kortsluiting geven en geeft dat
soms ook. Er werken meer monteurs om
elektriciteitsproblemen op te lossen dan om
gasproblemen op te lossen,terwijl gas meer
kilometers onder de grond maakt.”

altijd beter, maar de kosten moeten niet
te hoog worden. Achter de computer
programmeren is nog altijd goedkoper
dan metingen doen in het veld.”

Het gebruik van data kan dus vele
voordelen opleveren: het sneller oplossen
van storingen en het beter anticiperen
op de toekomst. Daarnaast is een grote
rol weggelegd voor samenwerking
tussen overheid, netbeheerder, bedrijven
en alle huishoudens van Nederland.
Door collectief te handelen kunnen
we een betrouwbare, betaalbare en
duurzame toekomst tegemoet gaan.

Leverbetrouwbaarheid

Een belangrijke toepassing van dataanalyse is het sneller opsporen en
oplossen van storingen en daarmee
de klant effectiever helpen. Baud: “In
de klassieke wereld wordt een storing
ontdekt als een klant er een melding van
maakt. Dat willen we graag omdraaien.
Ten eerste willen we storingen
voorkomen door kabels te innoveren,
zodat deze de monteurs inseinen
wanneer er iets mis is. Een andere
manier is om via de slimme meters
erachter te komen waar storingen zijn.
Tegenwoordig worden ook Twitter feeds
bekeken of storingen zijn opgemerkt.”
Graafschade
veroorzaakt
een
groot gedeelte van de storingen.
“Graafwerkzaamheden worden niet
aan ons gemeld, maar in een centrale
database geplaatst. Hoe veel beter
zou het zijn als wij deze gemelde
werkzaamheden kunnen plotten over
onze kabels. Wanneer er dan een
storing is in een gebied waar gegraven
wordt, weet een monteur meteen wat de
oorzaak is. Hierdoor kan hij de storing
sneller verhelpen.”

“In de klassieke wereld
wordt een storing ontdekt
als een klant er een
melding van maakt.
Dat willen we graag
omdraaien.”
JUNI 2016 SCOPE
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Thema Gas, water, licht
Vrijwel elk huishouden in Nederland gebruikt het: aardgas uit Groningen.
Maar niet zonder gevolgen. De aardbevingen die worden veroorzaakt door
het winnen van aardgas in Groningen zijn de afgelopen drie jaar uitgebreid
in het nieuws geweest. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), de
maatschappij die de gaswinning uitvoert, is druk bezig om de gevolgen van
de aardbevingen te beperken. Sander van Rootselaar en Eddy Kuperus van
NAM vertellen over de aanpak van het bedrijf in Groningen en het verband
tussen aardbevingen en gaswinning.
TEKST Maurits de Koning DESIGN Cindy van der Wijst

Trillen in Groningen
De Nederlandse Aardolie Maatschappij

“De Nederlandse Aardolie Maatschappij
is een joint venture tussen Shell en
Exxon Mobile. Het in 1949 opgerichte
bedrijf ontstond toen de eerste succesjes
behaald werden op het gebied van
oliewinning. In deze tijd was er veel
vraag naar olie en was aardgas niets
anders dan een lastig bijproduct van
oliewinning. Dit veranderde echter toen
het Groningen-gasveld werd ontdekt in
1959” aldus Sander van Rootselaar.
Het Groningen-gasveld

Eddy Kuperus
Eddy Kuperus is begonnen aan de
zeevaartschool in Den Helder. Daarna
is hij van 1991 tot 2008 voor Total gaan
werken, waar hij verschillende functies
heeft gehad zoals Well Performance
Engineer en Resevoir Engineer. Daarnaast
heeft hij in 2001 een jaar gestudeerd aan
de Universiteit van Parijs (IFP Paris). In
2008 is hij gaan werken voor GasTerra, het
bedrijf dat het in Nederland geproduceerde
aardgas verhandelt op de markt, en later bij
Gasunie om zich daar bezig te houden met
gasopslag. In 2012 is Kuperus begonnen bij
de NAM met het dossier Groningen.
SCOPE JUNI 2016
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Na de vondst van het Groningen-gasveld
had de NAM een probleem: wat te doen
met het aardgas? Toentertijd was er nog
geen afzetmarkt voor aardgas, maar
aardgas is wel een brandstof en een
bron van energie. Om een afzetmarkt
voor aardgas te creëren werd er een
samenwerking tussen het bedrijfsleven
en de overheid opgezet. Deze
samenwerking moest ervoor zorgen dat
het voor olie- en gasbedrijven lucratief
werd om in gaswinning te investeren.
Daarnaast moest er ook nagedacht
worden over hoe het lucratief bleef voor
de “BV Nederland”, de inwoners zelf.
Zodoende werden de Gasunie en
de Maatschap Groningen opgericht.
Gasunie zorgt hedendaags nog steeds
voor de infrastructuur om het aardgas
van de gasvelden naar de consument te
krijgen. Van Rootselaar vertelt verder:
“De Maatschap Groningen bestaat voor
veertig procent uit een staatsdeelneming
en voor zestig procent uit de NAM.

Met het voor veertigprocent in staats
bezit hebben van de Maatschappij
Groningen, de standaard belastingen
(zoals
omzetbelasting),
en
een
zogeheten meeropbrengsten-regeling
heeft de overheid een flinke hand in het
Groningen-gasveld. Het is zelfs zo dat er
negentig cent naar de overheid gaat van
elke euro die uit de grond komt.”
Eind jaren zestig en begin jaren zeventig
was er sprake van een oliecrisis. In
deze periode werd kernenergie als
energiebron steeds populairder en
verwachtte men dat kernenergie olie
op den duur zou vervangen. Door
deze visie steeg de productie uit het
Groningen-veld significant met de
onderliggende gedachte: als we het nu
niet op de markt brengen wordt het
aardgas dadelijk waardeloos. In de jaren
zeventig bedroeg de productie dan ook
90 miljard kubieke meter (t.o.v. 28
miljard kubieke meter in 2015). Op het
moment dat kernenergie niet de perfecte
energiebron bleek te zijn zoals men had
verwacht, stippelde de overheid een
kleineveldenbeleid uit. Dit beleid had
als doelstelling om het interessant te
maken om aardgas te winnen uit kleine
gasvelden. Het werd gedaan door het
aardgas dat uit de kleine gasvelden komt
voorrang te geven op de gasmarkt, zodat
je als producent een garantie had dat
je aardgas verkocht werd. Zo werd ook
het Groningen-gasveld met een enorm
volume aan aardgas gespaard voor de
toekomst. Door de invoering van het
beleid bleek inderdaad dat de eind jaren

zeventig, jaren tachtig en jaren negentig
de productie uit kleine velden ontzettend
toe nam. In de jaren nul begonnen de
meeste kleine gasvelden leeg te raken
en nam de productie uit het Groningengasveld weer toe.”
De Aardbevingen

In 1986 werd de eerste aardbeving
gemeten in Assen en vijf jaar later
werd de eerste aardbeving gemeten
in Groningen. Pas in 1993 werd
aangetoond dat er werkelijk een relatie
is tussen gaswinning en het ontstaan
van aardbevingen.
Eddy Kuperus vertelt over het ontstaan
van aardbevingen door gaswinning:
“Aardgas zit in een zandsteen laag
ongeveer drie kilometer onder de grond.
Men boort een put in het gasveld. Door
de natuurlijke druk in een gasveld zal
het gas via de aangelegde put uit de
zandlaag ontsnappen. Door gaswinning
neemt de druk in de zandsteenlaag af

en door de druk van de bovenliggende
aardlagen
wordt de zandsteenlaag
ineengedrukt, wat ook wel compactie
wordt genoemd. Door compactie zal
op termijn een bodemdaling aan het
aardoppervlak optreden. In dit proces
wordt spanning opgebouwd in het
gesteente. Wanneer deze spanning
vrijkomt op een natuurlijke breuklijn,
en zal de aardlaag schoksgewijs
verschuiven: een aardbeving.”
Gevolgen

Sander
van
Rootselaar
vertelt
verder over de gevolgen van de
aardbevingenproblematiek
in
Groningen: “Tot en met 2012
behandelde de NAM zelf elke
schadeclaim die binnen kwam, wat er
ongeveer vijftig per jaar waren. Nadat er
in 2012 een aardbeving plaatsvond met
3.6 op de schaal van Richter, gemeten in
Huizeninge, was het voor de NAM niet
meer mogelijk om alle schadeclaims
zelf af te handelen. Vanuit de regio

Groningen werd gecommuniceerd
dat men vond dat de NAM op
afstand moest worden gezet voor het
behandelen van de schadeclaims,
qua uitvoering en ook regie. De regie
voor het Meerjarenprogramma wordt
gevoerd door Hans Alders, de Nationaal
Coördinator Groningen (NGC). Dit
programma moet er voor zorgen dat alle
huizen aan de bouweisen voldoen en dat
er geïnvesteerd wordt in leefbaarheid
en
economisch
perspectief.
De
uitvoeringstaak van het meerjarenplan
ligt bij het Centrum van Veilig Wonen.
Hier komen alle schademeldingen
binnen en worden behandeld. Doordat
de regie en de uitvoering nu helemaal
zijn overgenomen door de NGC en het
Centrum van Veilig Wonen kan de NAM
zich weer focussen op haar kerntaak:
gaswinning en het in kaart brengen
van risico’s. De NAM blijft echter
aansprakelijk voor geleden schade en
betaalt wel nog de rekeningen van de
schadeclaims.
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Naast deze verandering is men bij
de NAM ook anders gaan nadenken
over veiligheid. Tot 2012 ging de
wetenschappelijke wereld er vanuit
dat een aardbeving met een maximale
magnitude van 3.9 op de schaal
van Richter zou kunnen ontstaan
in Groningen. Als een huis aan de
bouwvoorschriften die in de regio
Groningen gelden voldeed, waren de
risico’s voor de bewoners minimaal. Na
de aardbeving in Huizinge is men van
deze gedachten afgestapt, doordat men
niet meer kon uitsluiten dat er mogelijk
zwaardere
aardbevingen
kunnen
plaatsvinden.

Sander van
Rootselaar
Sander van Rootselaar heeft van 2002 tot
en met 2007 communicatiewetenschappen
gestudeerd
in
Enschede.
Na
zijn master, op het gebied van
communicatiewetenschappen, is hij gaan
werken bij het opleidingsinstituut van het
ministerie van Justitie voor rechters en
officieren van justitie. Vervolgens was hij van
2011 tot en met 2013 communicatieadviseur
bij EBN, de Nederlandse staatdeelneming
in olie- en gaswinning. Sinds 2014 is hij nu
communicatieadviseur bij de NAM.
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In 2012 kreeg de NAM te maken
met een extra dimensie, namelijk: de
politieke dimensie. In Den Haag heeft
men besloten om minder aardgas uit
het Groningerveld te halen, omdat de
veiligheid van mensen voor gaat. Dit
zorgde voor ongeveer een halvering
van de productie uit het Groningengasveld. Aangezien 93 procent van
de huishoudens in Nederland is
aangesloten op Groningengas kan dit
voor veel problemen zorgen met de
aanvoering van energie. Dat is echter
een zaak voor de Nederlandse overheid.”

Thema Gas, water, licht
Rond het einde van de 19e eeuw werd het elektriciteitsnetwerk
ontwikkeld. Uitvindingen als de elektromotor, de gloeilamp en de
transistor hebben een grote bijdrage geleverd aan de populariteit van
elektriciteit. Henri Bontenbal, werkzaam bij de afdeling Strategie &
Innovatie van netbeheerder Stedin, zal een beter inzicht geven in hoe
men ook in de toekomst continuïteit kan garanderen en op welke manier
elektriciteitsbeheerders moeten blijven innoveren.
TEKST Jan Kleinlugtenbeld DESIGN Gwen van Doorn

Innovatie in de elektriciteitsmarkt
Over Smart Grids en slim netbeheer
Stedin & de markt
Stedin is de regionale netbeheerder in de
provincie Zuid-Holland, Utrecht en delen
van Noord-Holland. Stedin zorgt als onafhankelijke netbeheerder voor betrouwbaar
en veilig transport van gas en elektriciteit.
Omdat netbeheerders een monopolie hebben
op het transporteren van energie in hun gebieden, worden zij door de ACM gereguleerd.
De ACM houdt toezicht op de activiteiten en
tarieven van de netbeheerder. De tarievensystematiek is zo ingericht dat men een stevige prikkel krijgt om efficiënt te werken. Dit
stimuleert netbeheerders om hun processen
optimaal in te richten.

Optimalisatie
“Het aanleggen en onderhouden van
energie-infrastructuren
moet
werken
als een geoliede machine. Het feit dat
huishoudens altijd beschikken over energie
is tegenwoordig vanzelfsprekend. Daarom
moeten wij onze processen zo inrichten
dat de betrouwbaarheid gegarandeerd kan
worden,” verklaart Henri Bontenbal. Om
betrouwbaarheid te waarborgen zijn veel
processen gestandaardiseerd. Dit zorgt
aan de ene kant voor soepele voortgang
van de processen tussen netbeheerders,
energieleveranciers en huishoudens, maar
aan de andere kant bemoeilijkt dit het

implementeren van innovaties. “Alles wat
Stedin aan kabels en leidingen in de grond
legt, moet een levensduur van meer dan 40
jaar hebben. Het lange termijn denken is
binnen Stedin dus essentieel” aldus Henri.
De energietransitie stelt nieuwe eisen aan de
energie-infrastructuur en dat dwingt Stedin
haar netwerk steeds te verbeteren en te
optimaliseren. Het werken aan ‘smart grids’
of beter gezegd: ‘slim netbeheer’, is daarom
essentieel.
Smart Grids
Het concept ‘Smart Grid’ is een
containerbegrip dat op verschillende
JUNI 2016 SCOPE
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manieren geïnterpreteerd kan worden. Bij
Stedin spreekt men liever over het ‘slimmer’
beheren van netten. Aan de hand van een
aantal voorbeelden maakt Henri duidelijk
wat hij hiermee bedoelt. “Bij Stedin werken
we aan verschillende manieren van slim
beheren. Een van de dingen waar we al een
tijd mee bezig zijn is het vervangen van de
meters in de meterkasten van onze klanten.
Binnen een paar jaar moeten alle oude meters
vervangen worden door ‘slimme’ digitale
meters, zodat het voor de netbeheerder en
de overheid makkelijker is om het verbruik
te monitoren en de klant bewust wordt van
het verbruik en daarop kan reageren verklaart
Henri.

“Door het toepassen van
technologische innovaties
leggen we een informatielaag over de huidige
infrastructuur, zodoende
creëren we een ‘Smart
Grid’”
Naast het vervangen van meters is Stedin
ook actief op het gebied van zelf-herstellende
netten. Henri vertelt: “Zelf-herstellende
netten bevatten sensoren en meetapparatuur
waarmee storingen of kritieke punten
gemakkelijk te lokaliseren zijn. Mocht er een
storing plaatsvinden, dan wordt deze door
het systeem geïsoleerd. Elektriciteit wordt via
een andere weg omgeleid zodat het alsnog bij
de klant terecht komt. In de tussentijd geeft
het systeem een melding van de locatie van
de storing, zodat monteurs heel gericht te
werk kunnen gaan. Op deze manier kunnen
we onze processen veel efficiënter inrichten.”
Een ander voorbeeld dat Henri geeft is
meer van maatschappelijke aard: “Door bij
transformatorstations de elektriciteitsstroom
te meten en te analyseren, kunnen we op een
slimme manier ontdekken of er wietplantages
in het net aanwezig zijn.” Wietplantages zijn
een maatschappelijk probleem en zorgen voor
onveilige situaties, doordat er onverantwoord
wordt omgegaan met grote hoeveelheden
elektriciteit. Daarnaast is er vaak sprake van
energiediefstal. Deze innovatie maakt het
mogelijk wietplantages sneller op te sporen
en zo een maatschappelijk probleem op te
lossen.
Het laatste voorbeeld dat Henri aandraagt
luidt als volgt. “In Hoog Dalem, een wijk
in Gorinchem, werkt Stedin aan een ‘smart
grid’-pilot in een ‘all-electric’ nieuwbouwwijk.
Dit houdt in dat deze wijk alleen maar
elektriciteit gebruikt en geen gas. Door
zonnepanelen, accu’s en warmtepompen is
deze wijk grotendeels zelfvoorzienend. Het
is voor Stedin belangrijk inzicht te krijgen
SCOPE JUNI 2016
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in het profiel van het elektriciteitsverbruik
van bepaalde soorten wijken en de
mogelijkheden voor het sturen of verplaatsen
van de elektriciteitsvraag te onderzoeken.
Door het gebruik van accu’s kunnen we
bijvoorbeeld op zonnige dagen de pieken
in het elektriciteitstransport voorkomen of
afvlakken. Deze accu’s worden van te voren
volgeladen door de aanwezige zonnepanelen.
De bewoners in deze wijk hebben echter ook
de mogelijkheid om op een slimme manier
hun huishoudelijke apparaten aan of uit te
zetten, wat ook bijdraagt aan het slimmer
benutten van elektriciteitsnetten.” Deze wijk
voorziet Stedin van veel waardevolle data
en is tevens een goede weergave van hoe
het elektriciteitsgebruik er in de toekomst
wellicht uit gaat zien.
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat
Stedin vooruit kijkt naar het energiesysteem
van de toekomst. De huidige energienetten
kunnen de vraag naar energie nog steeds
aan, maar er gaan in de toekomst problemen
ontstaan wanneer de hele straat op hetzelfde
moment zijn elektrische auto op gaat laden, of
wanneer zonnepanelen tijdens een zonnige
dag een grote hoeveelheid elektriciteit
invoeren op het net. Daarom is het belangrijk

dat netbeheerders nadenken over, en
experimenteren met, nieuwe vormen van
flexibiliteit in het net. Slimmer sturen van de
vraag, het reduceren van pieken in de vraag
of het aanbod door opslag van elektriciteit
of het slim op elkaar afstemmen van
installaties, behoren tot de mogelijkheden.
Hiermee ontlasten we het elektriciteitsnet
en dat betekent dat er minder snel kosten
voor het verzwaren van het elektriciteitsnet
gegenereerd worden.
Het creëren van Smart Grids betekent niet
alleen het implementeren van ‘slimme’
ICT-toepassingen. Het slimmer beheren
van een net kan namelijk ook gericht zijn
op duurzaamheid. Stedin zorgt ervoor dat
het op dit gebied vooruit blijft denken. Een
duurzame organisatie houdt het immers het
langst vol. Stedin richt zich qua duurzaamheid
op twee verschillende aspecten. Allereest
circulariteit, hiermee doelt Stedin op het
‘groener’ maken van de kabels in de grond,
de energiemeters bij mensen thuis tot aan de
busjes van de monteurs. Het hele proces moet
milieubewust zijn ingericht. Ten tweede wil
Stedin sociaal-duurzaam zijn. Dit wil zeggen
dat men bewust om gaat met contracten,
een goede band heeft met medewerkers en

en daarnaast scheelt het de overheid een hoop
geld. “Het is belangrijk om goed na te denken
over plannen, deze goed af te stemmen
met andere partijen en er zodoende voor te
zorgen dat maatschappelijk geld efficiënt
wordt besteed” aldus Henri.

Henri Bontenbal
Henri Bontenbal studeerde natuurkunde
aan de Universiteit van Leiden en leerde daar
vooral theoretisch en analytisch denken.
Gedurende zijn studie ontwikkelde hij een
interesse in duurzame energie en klimaat
vraagstukken. Tijdens zijn master liep hij
stage bij het klimaatprogramma van de
gemeente Rotterdam. Na zijn studie ging hij
werken bij een advies- en ingenieursbureau
op het gebied van duurzame energie. Daarna
was hij anderhalf jaar als beleidsadviseur
actief bij de CDA-fractie in de Tweede Kamer.
Na zijn periode in de Tweede Kamer besloot
Henri om als zzp’er verder te gaan, wederom
op het gebied van milieu en energie. Acht
maanden geleden koos hij er echter voor
om in dienst te treden bij Stedin. Bij Stedin
werkt hij voor de afdeling Strategie &
Innovatie. Deze afdeling is verantwoordelijk
voor het opzetten van innovatieve studies
en projecten, onderzoek naar het verbeteren
van het netwerk, het inzicht ontwikkelen
van de energietransitie en het vergroten van
de flexibiliteit van de organisatie.

partners en samenwerkingsverbanden aan
gaat om iets te betekenen in de maatschappij.
Continuïteit in de toekomst
Volgens
Henri
moet
Stedin
haar
wendbaarheid en flexibiliteit vergroten om
aan de toekomstige verwachtingen te kunnen
voldoen. De voorgaande voorbeelden geven
een impressie van hoe dat aan te pakken.
“Door de projecten op het gebied van slim
netbeheer doen we inzichten op waarmee we
doelgerichte acties uit kunnen voeren. Met
deze initiatieven hopen we in kleine stapjes
steeds dichter bij het uiteindelijke ‘Smart
Grid’ te komen.” Deze initiatieven moeten
de energietransitie, ofwel de overgang van
fossiele naar duurzame energiebronnen,
ondersteunen en verder helpen.
Netbeheerders ondervinden daarbij bepaalde
grenzen. Men is immers actief binnen een
gereguleerd domein, de focus moet daarom
op de kerntaken liggen. Als netbeheerder
ben je verantwoordelijk voor het transport
van gas en/of elektriciteit, moet je de markt
faciliteren en moet je aansluitingen op het
netwerk realiseren. Maar een netbeheerder
mag bijvoorbeeld niet handelen in energie of
energie leveren aan klanten. Dat is een domein
dat is voorbehouden aan energieleveranciers.
Dat maakt het lastiger om als netbeheerder te
investeren in bijvoorbeeld een buurtbatterij,
terwijl dit soort innovaties in de toekomst

In de energiemarkt zullen de komende tijd
nog veel veranderingen plaatsvinden. Naast
de toenemende vraag naar elektriciteit en
de enorme stijging in het terugleveren op de
netten, zal de maatschappij nóg afhankelijker
worden van elektriciteit. De vraag is echter
hoe de elektriciteitsbranche hier mee om
kan gaan en of men zich nog verder weet
te ontwikkelen. Door haar processen te
optimaliseren, te innoveren op het gebied
van slim netbeheer en te coöpereren met
andere stakeholders, kan Stedin anticiperen
op toekomstige veranderingen.

wel nodig kunnen zijn. Het verbeteren en
veranderen van het elektriciteitsnetwerk
blijkt dus nog niet zo gemakkelijk als het
op voorhand lijkt. Netbeheerders lopen
tegen technische, economische, juridische
en beleidsbeperkingen aan. Naast het
zoeken naar oplossingen voor toekomstige
problemen, moet men dus ook in gesprek
met gemeenten en de overheid om de
uitvoering van de ideeën ook daadwerkelijk
plaats te laten vinden.

Technische Bedrijfskunde & Stedin:
Om de energietransitie plaats te laten vinden,
moeten er veel processen worden aangepast.
Zowel op technisch, als op sociaal gebied.
Immers is het ontwikkelen van technische
oplossingen net zo belangrijk als het begrijpen
van het toekomstige gedrag van de klant.
Aangezien technisch bedrijfskundigen over
kennis uit beide vakgebieden beschikken,
zijn ze uitermate geschikt om voor Stedin
te werken. Stedin is continu op zoek naar
nieuwe kennis en inzichten en daar kunnen
bijvoorbeeld afstudeerders goed bij helpen.
Doordat Stedin de capaciteit en de behoefte
heeft om op de lange-termijn te denken,
is het mogelijk om als afstudeerder of als
medewerker echt een bijdrage te leveren aan
de energietransitie en aan de ‘Smart Grid’
van de toekomst.

“De essentie van
het verhaal is dat
netbeheerders altijd
energie moeten kunnen
transporteren, tegen lage
maatschappelijke kosten”
Coöperatie
Goede samenwerking met gemeenten
is een belangrijk thema binnen Stedin.
Processen kunnen op deze manier immers
goed op elkaar worden afgestemd. De
grootste kostenpost bij het aanleggen van
een net zit namelijk in het open leggen van
de straten. Als Stedin haar plannen afstemt
met bijvoorbeeld de renovatieplannen van
de gemeente of het waterbedrijf dan kunnen
alle werkzaamheden in één keer plaatsvinden
en hoeft de straat maar één keer open. Dit
scheelt een hoop ongemak voor de bewoners
JUNI 2016 SCOPE
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Thema Gas, water, licht
We gaan er allemaal vanuit dat er water uit de kraan komt. Een jaar geleden
was dit in Eindhoven echter niet het geval en toen was er ineens paniek.
Welke processen zorgen ervoor dat er uiteindelijk water uit je kraan komt
en hoe kan het dat het soms misgaat en er geen water uit de kraan komt?
TEKST Saskia Thus FOTOGRAFIE Puck van Boekel DESIGN Gwen van Doorn

Van doucheputje tot kraanwater
In mei 2015 was er een grote storing bij
het pompstation van Brabant Water in
Eindhoven, waardoor een groot deel van
Eindhoven en omgeving zonder water
kwam te zitten. Hulpdiensten werden
voorbereid op waterschaarste: de brandweer
vulde tankwagens met het laatste water om
voorbereid te zijn op eventuele branden en
de medische hulpdiensten inventariseerden
welke groep mensen het meest kwetsbaar
zou zijn als ze geen water hadden1. Gelukkig
bleek de storing na een half uur weer
verholpen en kwam er bij iedereen weer

water uit de kraan. Toch is het schokkend te
beseffen hoe afhankelijk we zijn geworden
van water. We spraken hierover met Frank
van Dorst, medewerker bij Waterschap De
Dommel.
De kringloop van water
Waterschap De Dommel is een van de
vele waterschappen in Nederland en is
verantwoordelijk voor het beheer van de
oppervlaktewateren en het zuiveren van
onder andere afvalwater en regenwater dat
van de daken en straten het riool in stroomt.

Het afvalwater, vaak rioolwater genoemd,
stroomt achtereenvolgens door roosters welke
de grove delen uit het water filteren, door
een ruimte vol bacteriën welke het vuil uit
het water ‘eten’, door een nabezinkingstank
waar de bacteriën naar de bodem zakken en
ten slotte stroomt het water een beek of rivier
in. Wanneer het water dit proces doorlopen
heeft, heet het oppervlaktewater en vanaf dat
moment zit de taak van het waterschap erop.
Het waterschap werkt nauw samen met
Brabant Water, wie verantwoordelijk is voor

Wist je dat….

8

De totale hoeveelheid water op aarde de
afgelopen twee miljard jaar hetzelfde
gebleven is?
Meer dan twee miljard mensen op
aarde geen toegang hebben tot veilig
drinkwater?
Ze in de Verenigde Staten water fluorideren
om tandproblemen te voorkomen bij
mensen? Terwijl deze toevoeging van fluor
meer schade toebrengt aan de gezondheid
dan het goed doet voor de tanden.
Amerikanen gemiddeld vijf keer zo veel
water gebruiken als Europeanen?
Gebotteld water 1000 keer duurder is dan
kraanwater, terwijl het minder veilig is?
SCOPE JUNI 2016
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De kringloop van het water

het zuiveren van oppervlaktewater zodat het
water drinkbaar wordt. Brabant Water zuivert
grondwater dat tussen de 150 en 300 meter
onder de grond zit. Dit is het oppervlaktewater
dat eerder door de waterschappen is gezuiverd
en langzaam verder de grond ingezakt is.
De grond fungeert hier als een soort filter,
waardoor het grondwater schoner is dan het
oppervlaktewater en het zuiveringsproces
voor Brabant Water wordt verkort. Naast
deze natuurlijke filter wordt het grondwater
nog verder gezuiverd door middel van een
visrooster, het toevoegen van vlokken die zich
vol eten met het vuil uit het water en nog een
extra zandfilter. Pas wanneer het water ook dit
proces heeft doorlopen, is het schoon genoeg
om te drinken. Samen zorgen het waterschap
en Brabant Water dus voor de kringloop van
water in Noord-Brabant; van doucheputje tot
kraanwater.
De processen van zowel het waterschap als
Brabant Water hebben geen onbeperkte
capaciteit: riolen zijn niet oneindig groot
en bacteriën en vlokken niet oneindig
beschikbaar. Dit kan tot problemen leiden
op momenten van een hittegolf of wanneer
het Nederlands elftal speelt2. Zo is er vorig
jaar op 1 juli een recordafzet aan kraanwater
geweest door een hittegolf; in Noord-Brabant
werd op deze dag 800 miljoen liter water
verbruikt3 (op een normale dag ligt dit rond
de 300 miljoen liter). Ook tijdens wedstrijden
van het Nederlands elftal wordt dit record aan
waterverbruik nog wel eens geëvenaard; in de
rust van de voetbalwedstrijd gaat Nederland
massaal naar de wc.

De riolen en waterzuiveringssystemen
vereisen natuurlijk ook onderhoud. Dit
onderhoud vindt dagelijks plaats door het
smeren en vervangen van onderdelen.
Vernieuwingen in het zuiveringssysteem
daarentegen gebeuren zelden, aldus Dorst.
De levensduur van een rioolwaterzuivering
is dertig tot vijftig jaar, waardoor vervanging
zelden nodig is. Ook het vernieuwen van
technieken voor het zuiveren van water
gebeurt zelden. Er wordt nog steeds
onderzoek gedaan naar goedkopere en
gemakkelijkere processen voor het zuiveren
van water. Echter, Nederland is al een
voorloper op het gebied van waterzuivering
en (mede) hierdoor is waterzuivering
vaak geen taak waar door gemeenten en
provinciën veel aandacht aan wordt besteed4.
Wel vinden er tussentijdse aanpassingen en
uitbreidingen plaats door bijvoorbeeld de
bouw van nieuwbouwwijken in verschillende
gemeenten.

Ondanks de afname van het waterverbruik
in Nederland, heeft een derde van de
mensheid wereldwijd te maken met een
gebrek aan voldoende schoon water. Doordat
de wereldbevolking iedere dag groeit, zal
het aantal mensen dat met waterschaarste
maken heeft alleen maar toenemen. Er
wordt al druk onderzoek gedaan naar
mogelijke oplossingen voor dit probleem.
Zo heeft Kennisbedrijf Kema een manier
gevonden om uit de rookgassen van
fabrieksschoorstenen water te winnen. Dit
water kan zowel gebruikt worden om droge
gebieden te bewateren als om te drinken6.
Ook onderzoekers uit Amerika en Duitsland
houden zich bezig met dit probleem; zij
zoeken naar oplossingen om drinkwater te
winnen uit zeewater7.

1 http://www.ed.nl/regio/eindhoven/deelregio-eindhoven-halfuur-zonder-kraanwaterhulpdiensten-stonden-paraat-1.4953252

Vraag en aanbod van water
Dorst vertelt dat het waterverbruik de
afgelopen jaren flink gedaald is. Waar we in
1969 nog gemiddeld 190 liter per persoon
per dag verbruikten, verbruiken we nu nog
rond de 119 liter per persoon per dag5. Dit is
vooral te danken aan het feit dat machines als
vaatwassers en wasmachines tegenwoordig
minder water verbruiken per draaibeurt.
Opvallend detail is dat het waterverbruik
hoger is in de grote steden, (mede) doordat
hier gemiddeld vaker wordt gedoucht dan in
de rest van het land.

2 http://www.nutteloze-feiten.nl/2014/07/
records-waterverbruik-nederland/
3 https://www.brabantwater.nl/actueel/Paginas/
Hittegolf-zorgt-voor-recordafzet-kraanwater.aspx
4 http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2013/
magw/waterzuivering-duurzamer-enmakkelijker-maken.html
5 https://www.vitens.nl/vragen/Paginas/
Wetenswaardigheden-Hoeveel-water-verbruikenwe-per-dag.aspx
6 http://www.nu.nl/wetenschap/2455002/
kennisbedrijf-wil-drinkwater-rook-trekken.html
7 http://www.kijkmagazine.nl/nieuws/nieuwemethode-maakt-zeewater-drinkbaar/
8 http://www.lenntech.nl/water-trivia-feiten.htm
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Faculteit
In 2018 opent Atlas, momenteel nog bekend als het hoofdgebouw. Naast
het College van Bestuur, verschillende facilitaire diensten en de faculteit
Industrial Design gaat de faculteit Industrial Engineering & Innovation
Sciences naar het nieuwe gebouw verhuizen. Bij het beeld van de groene
universiteit hoort natuurlijk een milieubewust nieuw gebouw en daar gaat
het voormalige hoofdgebouw in voorzien. SCOPE sprak Thijs Meulen,
beleidsmedewerker van Dienst Huisvesting, over de invulling van dit plan.
TEKST & FOTOGRAFIE Ward Beekmans DESIGN Koen Hofstraat

Foto artist’s impression teamRSVP

Atlas: een nieuw duurzaam
hoofdgebouw

Het hoofdgebouw bepaalt met haar
grootte en centrale ligging het beeld van
de campus van de TU/e. De universiteit
wil, op termijn, alle faculteiten huisvesten
aan de groene loper, om zo een compacte
campus te creëren. De groene loper is het
pad, lopend langs groene grasvelden en de
centrale vijver, helemaal van Auditorium
tot aan Flux. Het hoofdgebouw valt als een
van de laatste projecten binnen dit doel.
Naast de gedeeltelijke nieuwbouw van
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MetaForum en de volledige nieuwbouw van
Flux is hier gekozen voor een renovatie. Een
grondige renovatie; buiten het betonskelet
blijft niet veel zoals het was. Een belangrijk
aspect binnen deze verbouwing is het zo
milieuverantwoord mogelijk maken van het
hoofdgebouw, om de toekomstige bewoners
te voorzien van een schone, veilige en
frisse werkomgeving. Een meetinstrument
om dit te bereiken is BREEAM, wat staat
voor Building Research Establishment

Environmental Assessment Methodology.
Dit houdt in dat hiermee nieuwe, maar ook
gerenoveerde, gebouwen een score krijgen
op basis van bijvoorbeeld energiegebruik,
ventilatie, bereikbaarheid en een natuurlijke
inval van daglicht. De hoogste score op deze
schaal geeft het keurmerk ‘Outstanding’ en
dat houdt in dat op de punten van BREEAM
ten minste 85% behaald moet worden. “Als
het goed is wordt dit het eerste gerenoveerde
onderwijsgebouw wat een ‘Outstanding’

“Als het goed is wordt dit
het eerste gerenoveerde
onderwijsgebouw dat een
‘Outstanding’ score gaat
halen”
score gaat halen” zo vertelt Thijs.
Binnen het hele BREEAM-referentiekader
vallen niet alleen de grote, opvallende,
maatregelen zoals het gebruik van
zonnepanelen, maar ook minder opvallende
maatregelen. Deze maatregelen moeten er
voor gaan zorgen dat het gebouw de laatste
beetjes naar de 85% gaat halen. Een voorbeeld
van een dergelijke maatregel is het in dienst
hebben van een ecoloog voor de verzorging
van de dieren die bij het hoofdgebouw leven.
Zo zijn er tijdens de verbouwing vogelnestjes
elders opgehangen en na de verbouwing weer
teruggeplaatst om er voor te zorgen dat de
gierzwaluw en de vleermuis straks weer hun
plek vinden bij het gebouw.
De maatregelen waar de belangrijkste winsten
op behaald gaan worden, zijn samen te vatten
in drie pijlers welke trots aan de westkant van
het gebouw op grote banieren te zien zijn:
intelligent lighting, smart ventilation en solar
cell technology.

“Als TU/e durven wij iets
verder te gaan met het
experimenteren van nog
niet bewezen technieken,
dat maakt deze
universiteit zo uniek”
Intelligent lighting houdt in dat alle
armaturen aangestuurd gaan worden door
een eigen IP-adres en dat maximaal gebruik
wordt gemaakt van het energievoordeel
bij het dimmen van ledverlichting. Een
basisverlichting met een lichtsterkte van
rond de 100 lux is dan standaard. Wanneer
men in een bepaalde ruimte gaat zitten gaat
de led feller branden, tot 300 lux. Het zal dan
zelfs mogelijk zijn om met een smartphone
de lichtsterkte aan te passen, om deze zo
nodig nog wat te verhogen. Deze technologie
is een mooi voorbeeld van ‘the Internet of
Things’, het thema van de vorige SCOPE,
waarin allerlei apparaten aangesloten worden
op het internet en zodoende met elkaar
samenwerken.

waait kan onder in het raam naar binnen
en zo de aanwezige lucht boven in het raam
weg drukken. Dit is een nog niet bewezen
techniek, wat het extra spannend maakt om
hier een succesvolle implementatie van te
maken. Zo vertelt Thijs ook; “Als TU/e durven
wij iets verder te gaan met het experimenteren
van nog niet bewezen technieken, dat maakt
deze universiteit zo uniek”.
Als laatste in deze reeks ligt ‘solar cell
technology’, wat op twee manieren tot uiting
gaat komen. Als eerste komt er 4300 m2
aan zonnepanelen, wat het energieverbruik
van het nieuwe gebouw een heel stuk
groener gaat maken, maar deze komen
niet direct op het nieuwe gebouw te liggen.
De zonnepanelen worden namelijk op het
Studentensportcentrum en het gebouw
Spectrum geplaatst. Daarnaast wordt
momenteel geëxperimenteerd met het
gebruik van een folie waarin PV verwerkt
zit, een cel die zonne-energie opvangt en
naar elektriciteit omzet. Deze plak je op een
raam en zo kun je dan ook zonne-energie
opwekken. Deze technologie wordt vooral
onderzocht voor een mogelijke toepassing op
de grote lange ramen bij het trappenhuis.
Naast al deze technologieën is nog een
technologie onderbelicht gebleven. Dit betreft
namelijk een TU/e brede technologie waar
meerdere gebouwen gebruik van maken.
Sinds 2002 heeft de universiteit namelijk
een gigantische warmte-koude opslag, die
in de zomer de gebouwen koel moet houden
met gebruik van het koude grondwater. In
de winter verwarmt ze juist de gebouwen
door opslag van warmte die in de warmere
periodes is afgevoerd. Ook Atlas wordt hier
straks op aangesloten en gaat zo een nog
grotere energiebesparing realiseren.
Na de verbouwing en de implementatie
van de genoemde technologieën moet Atlas
voorbereid zijn op de toekomst. Zo sluit
Thijs af: “ten opzichte van het verbruik van
het oude gebouw wordt er 66% bespaart op
energie en reduceert de uitstoot van CO2
met 80%. Daarnaast worden er straks geen
fossiele brandstoffen meer gebruikt en gaat
het gebouw dus ook haar best doen voor het
milieubehoud voor volgende generaties. Wat
je ervan gaat merken? De student gaat een
ontzettend fris en nieuw gebouw ontdekken
waar men trots op mag zijn.”

Thijs Meulen
Thijs Meulen heeft Elektronica gestudeerd
aan de Fontys Hogeschool en is vandaaruit
adviseur energiemanagement geworden.
Dit doet hij binnen zijn eigen bedrijf, MakeEnergy-Smart, en daarnaast bij de TU/e als
beleidsmedewerker. Op de TU/e bestaan
zijn werkzaamheden o.a. uit het adviseren
van bouw- en verbouwingsprojecten met
een milieubewust doel voor ogen. Zijn
taakgebieden zijn Gebouwautomatisering,
Energiemanagement en Duurzaamheid.
Landelijk gezien is Thijs daarnaast secretaris
van de overleggroep energie coördinatoren
vanuit het wetenschappelijk onderwijs en
academische ziekenhuizen. Ten slotte is hij
vertegenwoordiger van de universiteiten in
de overleggroep energie voor de convenant
afspraak MJA-3 (MeerJarenAfspraak Energie
Efficiency)

Een andere belangrijke pijler is smart
ventilation, die ervoor zorgt dat er een
optimale aanvoer is van frisse lucht. Dit gaat
gebeuren door het toepassen van parallelle
uitzetramen, ramen die in hun geheel een
klein stukje naar buiten kunnen bewegen.
De frisse lucht die tegen het gebouw aan
JUNI 2016 SCOPE
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Faculteit
Efficiënter, duurzamer en goedkoper, het lijkt een onmogelijke combinatie.
Hier lag de uitdaging voor een onderzoeksteam van de capaciteitsgroep
Operations, Planning, Accounting and Control (OPAC). In samenwerking
met verschillende universiteiten, fabrikanten en logistieke dienstverleners
is het project 4C4More opgezet. 4C4More: het klinkt heel spannend, maar
wat betekent het? SCOPE vroeg Ton de Kok, die zich de afgelopen tijd met
het onderzoek heeft bezig gehouden, om een toelichting op dit project over
Cross-Chain Collaboration Centers bij vrachttransport en distributie.
TEKST Janneke Hillenaar DESIGN Koen Hofstraat

Transport kan efficiënter, duurzamer
en goedkoper
Dagelijks rijden er tal van vrachtwagens
ons land door om goederen te vervoeren
tussen verschillende schakels in de
keten van een distributieproces. Dit
gebeurt lang niet altijd op een efficiënte
manier. Vrachtwagens zijn regelmatig
niet volledig gevuld en zeker niet op de
terugweg. Ook komt het vaak voor dat
meerdere half gevulde vrachtwagens
naar dezelfde eindbestemming op
weg zijn. Door het maken van betere
afspraken kan dit allemaal voorkomen
worden. De hoofdgedachte van het
onderzoek 4C4More is het creëren van
schaalvoordelen door samenwerking
tussen en binnen verschillende
distributieketens. “Transport wordt pas
efficiënt als het netwerk dicht is, daarom
is het samenvoegen van netwerken
meestal zeer effectief. En dat werd
bevestigd,” aldus de Kok.

“Transport wordt pas
efficiënt als het netwerk
dicht is”
Risico op kartelvorming

Makkelijker gezegd dan gedaan,
het dichten van een netwerk door
het aangaan van partnerschappen.
Wetgevingen op het gebied van
mededinging vormen een hindernis
voor de uitvoering hiervan. Wanneer
verschillende bedrijven de handen in
één slaan, ontstaat er het risico van
kartelvorming en dat is verboden. In
de loop van het onderzoek werd dit
SCOPE JUNI 2016

18

probleem aangetroffen, maar de Kok
brengt er het volgende tegenin: “Dat wat
economen kartelvorming noemen, is
voor dienstverleners juist vrij essentieel.
Als je vooral mensen en middelen
hebt en daarmee je geld verdiend, is
bezettingsgraad het kernwoord. Het gaat
dus om netwerkverdichting. Eigenlijk is
er een fundamentele strijdigheid tussen
kartelvorming en duurzaamheid.”
Voortzetting onderzoek

De moeilijkheden rondom deze
mededingingswetgeving zijn een grote
tegenslag geweest voor het realiseren
van de pilot, de proefversie van het
concept. Dit heeft ervoor gezorgd dat
het onderzoek, zoals het terug te lezen

“Goed is beter dan best”
is in het reeds uitgegeven rapport CrossChain Collaboration in the Fast Moving
Consumer Goods Supply Chain, vooral
theoretisch is. Voor de Kok was dit
echter geen reden om bij de pakken
neer te zitten. “Wetenschappers dienen
samen te werken met de private sector,
maar soms werkt dit elkaar tegen.
Bedrijven gaan vaak voor wat het beste
is voor henzelf, maar dat is niet per se
het goede voor de maatschappij. Goed
is beter dan best. Echter, de bedrijven
die wel hebben meegedaan aan dit soort
MSc-projecten, zijn zeer tevreden met
deze publiek-private samenwerking.”

Ton de Kok
Ton de Kok is hoogleraar aan de TU/e
binnen de capaciteitsgroep Operations,
Planning, Accounting and Control (OPAC).
Hij heeft wiskunde gestudeerd aan de
Leidse Universiteit en is gepromoveerd
op het gebied van voorraadbeheersing
en wachttijdtheorieën. Daarna heeft hij
gewerkt als expert consultant in operations
research en als logistics innovation
manager, beide bij Phillips. Daarnaast
is hij in die tijd parttime begonnen als
hoogleraar in de industriële wiskunde en
later, tot op heden, fulltime op het gebied
van kwantitatieve analyse van logistieke
beheersingssystemen.

It’s all about timing

Het project heeft geholpen om bedrijven
te laten samenwerken en heeft ze
een methode aangereikt om op een
efficiënte manier hun distributie te
organiseren. Ondanks deze handvatten
is samenwerking tussen logistieke
dienstverleners het beste wanneer
een verlader ze daartoe dwingt. Het
ideaalbeeld is dat er afspraken worden
gemaakt over wanneer welke orders
waarheen vervoerd worden en dat dit
dan tegelijkertijd gebeurt. Het gaat
allemaal om de timing en dan vooral bij
de laatste schakels in de keten. Helaas is
hier meestal nog geen sprake van, zelfs
niet wanneer gebleken is dat dit enorm
veel zou opleveren. Volgens de Kok is
dat gewoon niet handig: “Eigenlijk hoef
je er niet zoveel moeite voor te doen.
Zorg dat het rooster goed afgestemd
is. Het zit allemaal in de timing en de
inefficiënties komen vooral voor in de
laatste veertig kilometer van de keten.”

“Eigenlijk is er een
fundamentele strijdigheid
tussen kartelvorming en
duurzaamheid”
Eén te veel

Een ander aspect waarmee winst te
behalen valt, is het optimaliseren
van het netwerk. In de huidige
situatie is er vaak zowel een
producentendistributiecentrum
als
een distributiecentrum van het bedrijf
waarvoor de producten bestemd zijn.
“Eigenlijk zou er één weggelaten moeten
worden. Na enige berekeningen krijg je
een goede indicatie van wat er te halen

valt. Dat geeft aan dat het weghalen van
zo’n laatste schakel de grote klapper is,”
zo zegt de Kok. Of het weghalen van één
van deze schakels ooit gerealiseerd zal
worden, is nog maar de vraag. Dit heeft
alles te maken met het machtsspel in de
keten. Het onderzoek biedt voorstellen
en het is aan de bedrijven zelf of ze
hiermee aan de slag gaan.
In de toekomst

“Van te voren hadden we bedacht
dat we aan het einde van de rit een
4C4More-bijbel wilden hebben. We
hadden een soort handboek in gedachte
met de titel: Hoe implementeert u
horizontale samenwerking? Dat is het
niet geworden. Het is eigenlijk veel
meer een verslag geworden van allerlei
samenhangende projecten. Daar zijn we
hartstikke tevreden mee.’
Op de vraag hoe de toekomst er uit zal
zien, antwoordt de Kok: “Er is een stok
vooruit geworpen met waar het heen
zou moeten. Wat er nu mee gebeurt,
is aan de bedrijven. Het bedrijfsleven
heeft soms andere prioriteiten en daar
moet de wetenschap niet door van zijn
stuk gebracht worden. Je begint aan
een verhaal en op een gegeven moment
komt de werkelijkheid op je af. Dan
moet je zorgen dat onderzoekers geen
last hebben van de dynamiek van het
bedrijfsleven.”
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Elevator pitch
FOTOGRAFIE Puck van Boekel DESIGN Pieter Bron
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“

Soil Optimizer
Het team
Haak Innovations BV bestaat uit een team van
vier studenten afkomstig van drie verschillende
universiteiten uit Nederland, namelijk Eindhoven,
Utrecht en Wageningen. Ons doel is om door
middel van anders en creatief te denken,
innovaties te realiseren in verschillende sectoren
zoals energie, transport en landbouw. Wij zijn
een bedrijf die de focus legt op het luisteren naar
problemen van klanten en het oplossen van deze
klachten. Ons eerste product is Soil Optimizer. Dit
is een autonome robot die precisie-grondanalyses
kan uitvoeren en direct hierop kan reageren door
middel van precisie-bemesting.
Hoe is het begonnen?
Wij liepen al een aantal jaren met een paar
goede ideeën rond en besloten om ons eerste
idee te toetsen. Om deze reden hebben wij
afgelopen jaar deelgenomen aan de TU/e Contest
met Soil Optimizer. In deze competitie hebben
wij de eerste plaats behaald en zodoende ook
voldoende startkapitaal. Met als bijkomende
prijs een werkplaats op de High Tech Campus,
waar we deelnamen aan de High Tech Bootcamp.
Sindsdien is ons idee uitgebreid, hebben wij een
bedrijf opgestart – Haak Innovations BV - en
is ons netwerk en het aantal partnerbedrijven
uitgebreid.
Het idee - Soil Optimizer
Momenteel kunnen boeren moeilijk inzicht
krijgen in de condities van de grond op hun land.
Dit betekent dat planten niet optimaal groeien
en de boer vaak moet gokken wat hij het beste
toe kan voegen aan het land, bijvoorbeeld water

en/of meststoffen. Dit kan leiden tot onder
andere
overbemesting,
watervergiftiging,
watervervuiling en gezondheidsproblemen
voor de mens. Soil Optimizer is een autonome
machine, die zelfstandig over landbouwvelden
kan rijden. Hij neemt daar grondmonsters op
bepaalde intervallen en diepten. De analyse
van deze grondmonsters vindt direct hierna
plaats, nog op de landbouwgrond zelf, terwijl
de machine de volgende monsters neemt. Aan
de hand van deze data berekent de machine de
hoeveelheden van de verschillende aanwezige
nutriënten in deze grondmonsters. Dit doet
de machine over het gehele veld, waardoor er
precies in kaart gebracht kan worden wat de
conditie is van de landbouwgrond. Het tweede
aspect van Soil Optimizer is het vergelijken van
de analyseresultaten van grondmonsters met
het optimale niveau van deze nutriënten voor
die bepaalde type grondsoort. De machine
zal deze onbalans tot de optimale niveaus
corrigeren, door het injecteren van de benodigde
nutriënten in de grond. Dit doet de machine
over het gehele veld. Deze injecties zullen de
groei van de plant bevorderen. Hiernaast wordt
de verkregen data naar een platform gestuurd,
waar het gecorreleerd wordt met weer-, planten grondtype. Zo kan bijvoorbeeld de boer inzicht
krijgen in belangrijke aspecten van zijn land en
de groei van zijn planten. Door het gebruik van
Soil Optimizer verminderen wij de benodigde
middelen, verminderen wij de negatieve
effecten op mens en natuur door de reductie van
overbemesting en verhogen wij de opbrengst en
groei van de planten.

Wie?

Elevator pitch

Soil Optimizer
Eline van den Haak
www.haakinnovations.com

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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Work at Danone
Danone is a “Fortune Global 500” company with a clear mission:
“Bringing health through food to as many people as possible”.
At Danone, fulﬁlling both your personal growth as well as your
professional development is part of our DNA. We are always
looking for talents to strengthen our team and to expand our
impact on the world.
Discover your possibilities in one of our talent circles:
Business Support, Operations, Procurement, R&D and Quality
or Marketing & Sales.
Do you want to become a leader yourself, please check our
website www.werkenbijdanone.nl.

Carrière
Na een carrièrestart bij Philips Healthcare in Best, nam Arjan den Hartog een
sprong in het diepe. Met praktijkervaring en kennis van de Lean Manufacturingprincipes begon hij als performance manager bij babyvoedingproducent Nutricia
in Cuijk. In dit artikel vertelt Arjan over zijn ervaringen en de keuzes die hij na
het afstuderen heeft gemaakt.
TEKST Martin Voncken FOTOGRAFIE Tom Hessels DESIGN Evertjan Peer

“Blijf zelf aan het stuur”
De aanloop
Na zijn afstuderen bij Philips
Healthcare in 2004, wist Arjan via een
interne vacature aan de slag te gaan als
logistiek ingenieur. Na één jaar mocht
hij de logistieke verbeterprojecten
inruilen voor de taken van een
productiemanager. Daarbij kreeg hij
de verantwoordelijkheid over een
productielijn en de aansturing van
twintig man. Als 24-jarige was dit een
leerzame en uitdagende ervaring. Een
ervaring die hem de nodige inzichten

gaf om zijn pad voor de toekomst uit te
stippelen.
Tijdens zijn werk als productiemanager
besefte Arjan zich dat zijn voorkeur
uitging naar uitdagende projecten. Arjan
vertelt: “Met verbeterprojecten bezig
zijn is toch iets wat ik leuk vind. Het aan
tafel zitten met specialisten en met hen
de koppeling maken, het hele proces in
kaart brengen en vervolgens de richting
bepalen voor de beste vervolgstappen. In
heel mijn carrière komt dat terug.” Het

is dan ook niet vreemd dat Arjan ervoor
koos om in 2006 een Six Sigma Black
Belt cursus binnen Philips te volgen
en verschillende verbeterprojecten op
touw te zetten. Hij dirigeerde de fusie
van drie operationele afdelingen en de
oprichting van een Lean Manufacturingprogramma.
In 2009 begon Arjan als unit manager.
Buiten het aansturen van op techniek,
kwaliteit en logistiek georiënteerd
personeel, had hij als doelstelling een
JUNI 2016 SCOPE
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voorbeeld te stellen op het gebied van
Lean Manufacturing. Met ondersteuning
van ervaringsdeskundigen wist hij de
Lean principes op een productielijn toe te
passen met productiviteitsverhogingen
en
doorlooptijdverkortingen
als
resultaat.
Nutricia way
Na zeven jaar bij Philips Healthcare was
Arjan aan een nieuwe uitdaging toe. In
2011 startte Arjan Nutricia. Zoekend
naar een internationaal bedrijf met
een aanzienlijke omvang als Philips,
viel zijn blik op een vacature voor
performance manager in Cuijk. In
deze Brabantse plaats is Nutricia sinds
1916 gevestigd met een productielocatie
voor babyvoeding. De producten van
Nutricia zijn alom bekend. Denk hierbij
aan de Nutrilon melkpoeder of Olvarit
babymaaltijden in pot. Nutricia is in
2007 overgenomen door het Franse
Danone. Nutricia valt onder de Danone
divisie ‘Early Life Nutrition’ en richt zich
specifiek op de eerste duizend dagen
van een mensenleven. Een cruciale
periode waarin de juiste voeding het
verschil maakt.
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De overstap van Philips Healthcare
naar Nutricia bracht enige verandering
met zich mee. “Van Philips wist ik wat
de gang van zeken was”, vertelt Arjan.
”Daar worden medische systemen
gebouwd, waarbij je in een drukke week
25 apparaten produceert. Nu zit ik een
omgeving waarbij er 6000 pakken per
uur van de lijn rollen. Dat is een andere
tak van sport.”

“Je moet kenbaar maken
wat je wilt en zorgen dat
je zelf aan het stuur blijft”
Ondanks de nieuwe omgeving, kon
Arjan met de functie performance
manager zijn passie en kennis
van Lean Manufacturing binnen
Nutricia voortzetten. “Ik had de
nodige ervaring met het opzetten
van
Lean
programma’s,
KPI’s,
verbeterinitiatieven en multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden. Een aantal
voorbeelden van hoe zaken aangepakt
worden, neem je in je rugzak mee. Die
kon ik hier spiegelen.” Als performance
manager werd Arjan verantwoordelijk
voor een algeheel verbeterprogramma

genaamd
DAMAWay
(Danone
Management Way). Dit Danone-brede
verbeterprogramma bestaat uit een set
van tools die hun oorsprong vinden in
de Six Sigma-, Lean Manufacturing- en
Total Productive Maintenance-principes.
“Gaandeweg is dit programma van
de werkvloer naar een hoger niveau
gebracht, zodat ook overkoepelende
zaken zoals samenwerking tussen
supply chain, kwaliteit en productie
verbeterd worden. De samenwerking
tussen deze drie is essentieel”, vertelt
Arjan. “Als performance manager werk
je aan productiviteitsverbetering en
verhoging van de efficiëntie. Hierbij
komen
interessante
vraagstukken
voorbij, wat vaak eindigt in zichtbare
resultaten en dankbare reacties vanuit
verschillende lagen in de organisatie.”
In 2014 werd Arjan benaderd voor
een project van globale proportie. Een
project voor alle 27 fabrieken binnen
de Early Life Nutrition-divisie om
over te gaan tot een overkoepelend
ERP-systeem. Als vertegenwoordiger
van de productiezijde, ontwikkelde
Arjan in een internationaal team het

ARJAN DEN HARTOG
1999 - 2004

2014 - 2016

Technische Bedrijfskunde MSc TU/e
Global Domain Leader, Nutricia

2004 - 2005

2011 - 2014

Logistiek Ingenieur, Philips Healthcare

Performance Manager, Nutricia

2005 - 2006

2009 - 2011
Unit Manager, Philips Healthcare

Mini Company Manager, Philips Healthcare

2006 - 2009
Black belt, Philips Healthcare

kernmodel van het ERP-systeem. De
eerste vier maanden bevond Arjan
zich voornamelijk in Parijs voor de
ontwikkeling van de blauwdruk.
Daaropvolgend greep Arjan de kans om
tijdelijk met zijn gezin in Ierland te gaan
wonen en deel te nemen aan de pilot,
waarbij de volledige set van het ERPsysteem en ondersteunende applicaties
geïmplementeerd werden.
Nu het project in Ierland bijna is
afgerond, heeft Arjan ervoor gekozen
om weer in Nederland zijn carrière
voort te zetten. De groeiende vraag naar
babyvoeding en de ongunstige ligging
van de fabriek in het centrum van Cuijk
hebben ertoe geleid om de fabriek naar
het dichtbijgelegen Haps te verhuizen.
In het ontwerpen en bouwen van deze
nieuwe fabriek zal Arjan een belangrijke
rol gaan spelen.

Vraagstukken

Volgens Arjan zou niet alleen de
bouw van een hypermoderne fabriek
Nutricia een interessant bedrijf voor
technisch bedrijfskundigen maken.
Momenteel ervaart Nutricia een hele
intrigerende periode. De grote vraag
vanuit Azië naar babyvoeding heeft
ertoe geleid dat Nutricia met een
luxeprobleem zit; met moeite zijn ze
in staat de grote volumes te voorzien.
Daarnaast liggen de kwaliteitseisen
voor babyvoeding bijzonder hoog.
Voedselveiligheidsincidenten
zijn
voor grote bedrijven binnen deze
markt funest. Zo leidde een schandaal
rond verontreinigd babymelkpoeder
van een Chinese concurrent tot de
ondergang van deze onderneming.
“De vraag naar productieverhoging en
hoge kwaliteitseisen resulteren in zeer
uitdagende vraagstukken waar een

technisch bedrijfskundige zijn energie
heel goed in kwijt kan. Binnen Danone
is er een legio aan zulke vraagstukken.”
Het weloverwogen bezig zijn met deze
brede vraagstukken is, volgens Arjan, dat
wat je meedraagt in je rugzak en jezelf
breder inzetbaar maakt. “De ervaring
die je opdoet vormt een goede basis voor
eventuele vervolgstappen. Als je het goed
doet, ontstaan er vanzelf kansen.” Arjan
had al vanaf zijn sollicitatiegesprek
voor de functie performance manager
geopperd dat hij open stond voor
buitenlandse activiteiten en binnen vijf
jaar verwachtte hij door te groeien. “Ik
heb aangegeven waar mijn ambities
lagen. Ineens kwam er iets naar voren”,
vertelt Arjan. “Je moet kenbaar maken
wat je wilt en zorgen dat je zelf aan het
stuur blijft.”
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Carrière
Het huidige Stork is niet meer te vergelijken met het Stork van vroeger. Het
bedrijf dat sinds haar oprichting vooral bekend stond als fabrikant van machines,
richt zich nu voornamelijk op het onderhoud van productiemiddelen (Assets)
in bedrijven in de olie & gas-, chemische- en energie-industrie. Of zoals hun
slogan zegt: “Keeping Assets Running”. Merel van Wanrooij en Arjan de Bruijn
vertellen over Stork en hun werk daar.
TEKST Maurits de Koning DESIGN Evertjan Peer

Stork anno 2016:
Keeping Assets Running

“Het Stork van vandaag is een
internationaal bedrijf met vestigingen
in o.a. Zuid-Amerika, Verenigde Staten,
Europa, Midden-Oosten, Australië
en Nieuw-Zeeland” zegt Arjan, “We
staan bekend als een van de meest
toonaangevende bedrijven op het gebied
van Asset Integrity en leveren een breed
pakket aan technische onderhoudsdiensten, op zowel werktuigbouwkundig
als elektrotechnisch vlak. Ons doel is
hierbij altijd om de installaties van onze
klanten door modificaties beter te laten
presteren, de downtime (geplande en
ongeplande stilstand van de installatie)
tot een minimum te beperken en de
totale levensduur van de installatie te
verlengen. Zo pakken we bijvoorbeeld
graag de rol van main contractor bij
complexe projecten en onderhoudstops
op grote productielocaties”.
Merel vult aan: “We zijn dan
verantwoordelijk voor het voorbereiden,
uitvoeren en managen van al het
onderhoudswerk binnen de strikt
gestelde tijd dat de fabriek of installatie
stilstaat. Ook kunnen we een volledige
technische onderhoudsdienst op een
klantlocatie inrichten en uitvoeren door
het benodigde technische personeel
te leveren en na te denken over de
onderhoudsstrategie. Onze kennis en
ervaring met betrekking tot het inrichten
van een interne onderhoudsorganisatie
is gewaarborgd binnen onze eigen Asset
Management Consultancy afdeling.
Onze consultants geven bedrijven over
de hele wereld advies over onderhoud
en voeren optimalisatieprojecten uit
om klanten te helpen de efficiëntie te
verhogen. Daarnaast bouwen we ook
tandwielkasten, ketels en turbines
en hebben we een groep technische
specialismen voor specifieke diensten
op het gebied van o.a. piping, on-site
machining, rotating equipment, heat
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treatment, kleppen en elektrotechniek”.
Arjan: “Ook ons eigen Innovation &
Knowledge Transfer team is beangrijk
voor het bedrijf. Zij zijn zowel intern als
extern constant op zoek naar interessante
technologische ontwikkelingen en
innovaties die we binnen Stork kunnen
gebruiken.”

Merel van Wanrooij
Merel begon in 2005 aan de opleiding
Technische Bedrijfskunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven, waar ze haar
affiniteit voor techniek heeft ontwikkeld. In
2010 begon Merel van Wanrooij haar master
Operations Management & Logistics, die
zij in 2012 afrondde. Tijdens haar periode
aan de TU/e was zij ook actief bij het
damesdispuut l’Attaque Attique, waar zij
een jaar in het bestuur heeft gezeten, en
Industria, waar ze ‘the Villa’-bestuur heeft
gedaan. Na het afstuderen is Van Wanrooij
begonnen bij Stork als Management Trainee
en tegenwoordig is ze Unit Manager bij
Stork in de Rotterdamse Haven en daarmee
(P&L en operationeel) verantwoordelijk
voor al het onderhoud en de projecten die
uitgevoerd worden bij een groep klanten.

Arjan de Bruijn
Arjan de Bruijn heeft Bedrijfskunde
gestudeerd aan de Universiteit van
Amsterdam, in de richting Organisatie,
Strategie en Marketing. Later heeft hij op dit
gebied ook zijn master behaald. In 2007 is hij
gaan werken bij de NCOI Opleidingsgroep
als Programmamanager Maatwerk en
Consultant. Tegenwoordig is Arjan de Bruijn
Manager Academy Continental Europe
en ook Supervisor voor de Management
Trainees bij Stork.

Sinds de recente overname door het
beursgenoteerde Fluor behoort Stork
wereldwijd tot één van marktleiders op
het gebied van onderhoud, modificaties
en asset integrity. Fluor, en daarmee
ook Stork, is altijd op zoek naar nieuwe
synergiën waarin zij kunnen groeien.
De nieuwe combinatie heeft wereldwijd
59.000 medewerkers, is actief op zes
continenten in 100 landen en werkt
samen met meer dan 4000 klanten.
Management Trainee
“Na het afstuderen ben ik gelijk aan de
slag gegaan bij Stork als Management
Trainee,” vertelt Merel van Wanrooij,
“Ik heb voor Stork gekozen vanwege
mijn affiniteit met techniek en de
‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit.”
Manager
van
het
Management
Traineeship Arjan de Bruijn vult aan:
“Naast Management Trainee kun je
ook beginnen als Junior Consultant of
op een andere startersfunctie bij Stork.
Binnen Stork werken meerdere mensen
met een Technische Bedrijfskundige
achtergrond. De richting waarin iemand
zich heeft gespecialiseerd en zijn of
haar persoonlijke interesse en ambities
bepalen natuurlijk voor een groot deel
welke functies interessant zijn.” Merel
vervolgt: “Als Management Trainee
werk je aan vier verschillende projecten,
elk voor een half jaar. Het eerste project
wordt voor je opgezet, daarna heb je de
mogelijkheid om invloed uit te oefenen
op je volgende projecten. Tijdens het
werken aan mijn eerste project kreeg ik
gelijk al veel verantwoordelijkheid. Ik
ging aan de slag als teamleider in een
magazijn op een klantlocatie. Hier kreeg
ik te maken met voorraadbeheersing
van
o.a.
reserveonderdelen
en
kostenbesparing.
Uiteraard
hoort
er dan ook bij dat je als teamlead
verantwoordelijk bent voor een groep
medewerkers en hen moet kunnen
aansturen in de werkzaamheden.
Als tweede project ben ik bij ‘Stork
Railway Services’ aan de slag gegaan. Bij
dit bedrijf was een nieuwe productielijn
nodig voor de revisie van draaistellen
(de wielbasis van treinen en trams),

waardoor de productiehallen opnieuw
ingedeeld moesten worden. Ik kreeg
de leiding over dit project. Het was een
uitdaging om alle productiefaciliteiten
te verhuizen van- en naar andere
productiehallen. Hier was het van belang
om met de juiste mensen in contact te
komen en draagvlak te creëren om het
proces optimaal te laten verlopen.
De opdracht die ik hierna koos was een
Turnaround Project. Turnarounds zijn
geplande
onderhoudsevenementen
waarbij een hele proceseenheid van
een industriële installatie, zoals een
olieraffinaderij, stil wordt gelegd en de
hele eenheid wordt geïnspecteerd op
slijtage, worden eventuele reparaties
uitgevoerd en worden er modificaties
aan de installatie gedaan. Bij dit soort
projecten is het vooral van belang
dat alle werkzaamheden binnen
het gestelde tijdsframe gebeuren,
aangezien elke minuut dat (een unit
van) de fabriek stil ligt, zeer kostbaar is
voor onze klant. Tegelijkertijd moet dit
proces ook heel precies gebeuren en
bevat daarom allerlei kwaliteitsstappen,
want de procesveiligheid hangt deels
ook af van de kwaliteit van het werk,
bovendien gaat er, als de fabriek niet
optimaal kan werken, ook weer veel geld
verloren. Mijn vierde en laatste project
was een project op het gebied van
Health, Safety, Security, Environment
and Quality (HSSEQ). Dit was een
project met een internationale scope.
Het werk dat door Stork uitgevoerd
wordt is risicovol, en vindt vaak plaats in
een risicovolle omgeving. Voor Stork is
het veilig uitvoeren van werkzaamheden
ontzettend belangrijk, want aan het
einde van de werkdag willen dat alle
medewerkers ook weer veilig thuis
komen. Het is dan ook van groot belang
dat iedereen het werk uitvoert aan de
hand van de beschermende maatregelen
die we hebben afgesproken, zoals
het dragen van brandvertragende
werkkleding en een veiligheidsbril.
Naast
het
omgaan
met
de
verantwoordelijkheid die je vanaf
de start bij Stork krijgt, werkt het
traineeship ook aan de persoonlijke
ontwikkeling van de trainee. Door aan
vier verschillende projecten te werken
leer je snel je eigen sterke en zwakke
punten en waar je interesses liggen.”

JUNI 2016 SCOPE

27

Internationaal
Reizen, we doen het allemaal en moeilijk is het niet; het kost wat, je moet
tijd hebben. En dan nog het moeilijkste besluit: waar ga je heen? Kies je
voor een unieke bestemming of ga je de verhalen van bekenden achterna?
ESTIEM biedt van alles aan; van serieuze evenementen op technisch
bedrijfskundig gebied tot aan ‘culturele’ feestweken. Voor mijn eerste
evenement koos ik Europe3D. Een evenement waarbij ik samen met
andere studenten uit Europa de economie, cultuur en politiek van een
ander land leerde kennen.
TEKST Tom Mul DESIGN Ruben Sikkema

Europese TBK-ers in
een ander perspectief
Op weg

Tijdig opstaan en een fatsoenlijk
ontbijt bleken helaas een illusie en op
Eindhoven station is Bus 401 net weg.
Gelukkig komt de 400 alweer aanrijden.
Instappen en 22 minuten later sta ik op
Eindhoven Airport. Gelukkig is er de AH
to go, de ideale bestemming om nog een
broodje te halen. Vervolgens ga ik door
de douane, om daarna via Venetië door te
reizen naar Slovenië. Ik zoek naar mijn
paspoort: ‘check’, en nu wachten. De
tijd tussen het inchecken en het vertrek
is namelijk nog niet geoptimaliseerd,
al gaat het met de automatische
incheckpoortjes tegenwoordig een
stukje beter. Uiteindelijk het vliegtuig
in, de stewardess geeft een knikje, ik ga
zitten, een toneelstuk met instructies,
de motoren draaien en we zijn weg!
De draaideuren op het vliegveld van
Venetië door. Lichte spanning, wat erbij
hoort wanneer je voor het eerst ergens
bent. Het eerste moment bij je nieuwe
werkgever, je schoonouders, zo ook nu.
In theorie weet je wat er gaat komen,
maar er is altijd die kleine onzekerheid.
Want, goed voorbereid door de verhalen
van je zus, vriend of het ‘in mijn tijd’verhaal van je opa, de praktijk is altijd
anders.
Er moet een busje komen om naar
Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, te
gaan. In tegenstelling tot het wachten
op het vliegveld in Eindhoven lijkt dit
geregeld volgens het LEAN-principe.
Slechts tien minuten lichte paniek
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vanwege het zoeken naar de juiste
plek. Met het busje de grens over, in
de hoofdstad overstappen en met een
lokaal busje verder. Nog even zoeken
aan de hand van een geïmproviseerd
kaartje en gebrekkig Engelse sprekende
Slovenen en dan aankomen op de
eindbestemming: Kranj.
Europe3D Slovenië

Na de eerste avond in Kranj ontbijt
ik met negentien TBK-studenten uit
negen landen. Slechts enkele namen
zijn mij nog duidelijk van de avond
ervoor. De helft al opgedoft, de andere
nog met dichte oogjes. De gesprekken
onderling gaan nog wat stroef en ook
het welkomstwoord had wel wat WD40
kunnen gebruiken. Gelukkig blazen
de clichés over Polen en wodka en de
Scandinavische gekte de interculturele
werksessie leven in. De lopende
band begint op te starten. Hoewel
afkomstig uit andere landen verenigt
een gemeenschappelijke interesse de
diverse groep. In de middag doen we
city games en in de avond dansen we
een Folkra, waarna ik blij ben dat we in
Nederland niet zo’n volksdans hebben.
Maar met soepele heupen, eten en
drank uit alle landen tijdens de- binnen
ESTIEM befaamde - international night
is de onwennigheid voorbij.
Het is mooi om na de eerste dag van
het evenement te zien hoe er, ondanks
de diversiteit, al een hechte band

is ontstaan. Daarnaast zijn er ook
gelijkenissen te zien tussen de Sloveense
en Nederlandse economie. De economie
van Slovenië berust immers op Duitsland
als belangrijkste handelspartner en ook
Slovenië schuift productieprocessen
naar lagelonenlanden. Maar bij een
bezoekje aan een boerderij worden
er ook verschillen duidelijk. Het voelt
als 35 jaar terug; huiselijk met weinig
technologie, al is er wel een prachtig
landschap.
In gesprek met de president

We gaan naar Ljubljana, een knus
stadje waarbij ik het gevoel heb dat het
allemaal wel goed komt. Na een city tour
en eventjes in de zon gezeten te hebben,
mogen wij spreken met Borut Pahor; de
president van Slovenië. Een sportieve
man die, naar mijn mening, meer
zijn eigen visie verkondigt dan dat hij
het politieke spel speelt. Humanitaire
redenen geeft hij om vluchtelingen niet
te weigeren, maar tegelijkertijd erkent
hij de problemen. Slovenië is voor velen
slechts tussenstation naar West-Europa,
maar met sluitende landsgrenzen in
buurtlanden en informatiegebrek vanuit
Kroatië groeit de onrust. Echter houdt
Borut Pahor het liever bij luchtige
vragen als wat zijn favoriete bier is en
waarom zijn presidentiele paleis open
moet zijn voor iedereen.
Naast dit indrukwekkende gesprek,
wordt er gedurende de week gesproken

over de historie en de politiek. De rol
van voormalig Joegoslavië in de Eerste
Wereldoorlog, de afscheiding van
Slovenië en de bijbehorende tragiek.
Het is intrigerend om, met studenten
afkomstige uit onder meer die landen,
stil te staan bij onderwerpen die vanuit
Nederlands perspectief minder aan de
orde zijn.
De juiste plekken kennen

Het meer van Bled is onze derde
bestemming in Slovenië; toeristisch
in het hoogseizoen en altijd populair
bij Sloveense studenten. Op de weg
ernaartoe stopt de motor van de bus
er vroegtijdig mee, wat een logistiek
probleem oplevert op de eenbaansweg.
Het hostel is nog net op loopafstand
en de groep is klaar voor een avond
waar iedere Sloveense student naartoe
leeft. Wij ontbijten rustig, er worden
langzaam zangkunsten ingezet die
horen bij de ESTIEM spirit en ik zit
met een belangrijke vraag: “Waar koop
ik zonnebrand in november?” Het is
mijn grootste zorg tijdens Europe3D
Slovenië, want een programma
georganiseerd door locals is ideaal.
Locals kennen de routes naar prachtige
uitzichten waar je u tegen zegt, maar
minstens zo belangrijk, ze kennen ook
niet-toeristische barretjes.

Extra onverwachte dagen

Het ESTIEM evenement is afgelopen
dus nu terug naar Venetië. Want onder
het mom van ‘nu we er toch zijn’
bezoeken wij deze geprezen stad. Als
gevolg van onder andere mist valt de
stad na hoge verwachtingen tegen en de
terugvlucht wordt door diezelfde mist
gecanceld Het gevolg: een nacht op
het vliegveld en de volgende dag met de
trein naar Milaan-Bergamo. Wederom
een nachtje overbruggen, ditmaal in
een onverwacht leuk en pittoresk stadje;
Bergamo. Twee dagen later dan gepland,
het vliegtuig naar Düsseldorf, met de
taxi naar Nijmegen en de trein naar
Eindhoven.
Een trip waarbij de tegenvallers op de
terugreis in contrast staan tot een mooie
week. Reizen brengt namelijk nooit
datgene wat je verwacht. De ene ervaring
succesvol, de ander minder. Wel raad ik
het volgende aan: als je de mogelijkheid
hebt: vraag een local om advies. Of als
je meer wilt weten loop gerust langs
Interactie; Paviljoen U2. Reizen met,
of voorbereid door locals heeft namelijk
onverwachte ervaringen tot gevolg.

K ra n j
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Internationaal
Geboren en getogen Nederlanders groeiden op met de vanzelfsprekendheid
van fietspaden, het eeuwig grauwe, grijze uitzicht en de tot op de minuut
volgeplande agenda’s. Zij die hun wiegje ergens anders op de aardbol hadden
staan en voor hun carrière naar Nederland verhuisden, moesten hier wellicht
aan wennen. De Indiër Shaunak Dabadghao en Argentijn Maximiliano Udenio,
elkaars overbuurmannen in de F-gang van het Paviljoen, delen hun ervaringen.
TEKST Nina van den Elsen FOTOGRAFIE Ward Beekmans DESIGN Evertjan Peer

Nieuw in Nederland;
en dan?
Op een vrijdag in mei 2008 landde
Maximiliano Udenio op een Duitse
luchthaven die vanuit Argentinië gezien
behoorlijk dicht bij Eindhoven leek te
liggen. De treinreis duurde langer dan
verwacht, maar dat vond Udenio niet
erg, want het bleef verrassend lang licht
buiten. Na een rustige zaterdag sloeg
op zondag opnieuw de verbazing toe:
vrijwel alle winkels waren gesloten.
Een van de redenen dat Udenio Buenos
Aires verliet voor het dorpse Eindhoven
was de drukte, maar gesloten winkels
lagen niet in de lijn der verwachting.
Toen Shaunak Dabadghao een kleine zes
jaar na Udenio naar Nederland kwam
voor zijn sollicitatiegesprek was het
winter. In theorie althans. “Ik kwam uit
Chicago, waar bijna een meter sneeuw
lag, dus ik had haast de neiging om in
mijn korte broek door de stad te lopen.”
Hij ondervond al snel het Nederlandse
weer zoals we het gewend zijn: nat en
grijs. Dabadghao was positief onder
de indruk van de vele fietspaden en de
bijbehorende verkeersregels die vrijwel
elke bestuurder respecteert.
Keuze en vertrek
Beide heren wisten al geruime tijd
dat ze zich niet in hun vaderland
wilden settelen. Udenio had altijd al
in Europa willen wonen doordat zijn
familie er oorspronkelijk vandaan
komt. Dabadghao werd van huis uit
gestimuleerd om naar het buitenland
te gaan, omdat goed onderwijs hoog
in het vaandel stond. Hij behaalde zijn
master en PhD dan ook aan Purdue
University, in de Amerikaanse staat
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Indiana. Uiteindelijk belandde Udenio
in Eindhoven, doordat hij zich een
tijdje na zijn afstuderen een advertentie
over een PDeng op deze universiteit
herinnerde. Dabadghao werd door TU
Eindhoven gevraagd om de functie
Assistent Professor in te vullen.
Ondanks de lange afstanden, hebben
ze allebei goed contact met hun familie
en vrienden uit hun vaderland. Udenio
spreekt ze zelfs nog meer dan voorheen.
Ook hebben beiden de mogelijkheid
hun familie minstens één keer per jaar
te zien. Udenio: “Ik heb nog nooit kerst
in de winter gevierd; tot nu toe ben ik elk
jaar teruggegaan naar Argentinië.”
Integreren in Nederland
Udenio zegt dat hij zich altijd welkom
heeft gevoeld in Nederland. Toch
vindt hij dat Nederlanders minder
open zijn dan ze zelf denken. De
openheid wordt namelijk steeds minder
naarmate een ‘vreemdeling’ zich meer
richting de persoonlijke kringen van
een Nederlander begeeft. Dabadghao
beaamt dit; hij vindt de Nederlanders
wel open, maar hij vond het lastiger om
in de Nederlandse cultuur te integreren
dan in de Amerikaanse. Beiden ervaren
in Nederland een grote scheiding tussen
het werk en het privéleven, wat het
integreren lastiger maakte. Collega’s
zijn hier collega’s en worden niet
zomaar vrienden. Hierdoor hebben ze
veel vrienden die ook uit het buitenland
komen. Dabadghao heeft inmiddels
twee Nederlandse vrienden, maar dat
heeft anderhalf jaar geduurd.

Shaunak Dabadghao
Shaunak Dabadghao is geboren in Mumbai
in India en opgegroeid in het Midden-Oosten.
Nadat hij in 2007 in India afstudeerde van
de studie Werktuigbouwkunde, verhuisde
hij naar de Amerikaanse staat Indiana om
daar aan de Purdue University zijn master
Technische Bedrijfskunde te doen en zijn
PhD te behalen. Vervolgens heeft hij een jaar
gewerkt in de financiële dienstverlening in
Chicago, waarna hij in 2014 naar Nederland
verhuisde. Hier is hij Assistent Professor in
de Operations, Planning, Accountancy and
Control capaciteitsgroep.

Een andere oorzaak die het integreren
lastig maakt is de neiging van vele
Nederlanders om direct over te
schakelen naar het Engels wanneer
ze met een buitenlander in contact
komen. In het begin vonden de heren
het fijn om met Nederlanders te
kunnen communiceren terwijl ze de
Nederlandse taal nog niet onder de knie
hadden. Later belemmerde dat echter
het leerproces. Udenio vertelt dat hij
het opmerkelijk vindt dat Nederlanders
zonder moeite omschakelen naar het
Engels, maar zich tegelijkertijd afvragen
waarom immigranten hier komen
wonen als ze ‘de taal niet eens willen
leren’. Over zijn eigen ontwikkeling
vertelt hij: “In het begin was het eng om
in de trein te zitten en niet te verstaan
wat de conducteur omriep. Ik zou niet
kunnen begrijpen wat er aan de hand
was als er iets mis zou gaan. Nu meet
ik mijn vooruitgang door te kijken hoe
lang ik bij de kassa kan staan voordat een
Nederlander Engels tegen me praat.”
Onderwijs en onderzoek
Als Universitair Docent hebben
beide heren kennis gemaakt met het
Nederlandse onderwijs. Vergeleken
met de landen waar ze eerder hebben
gewoond, is er weinig hiërarchie en, nog
opvallender, lijken de studenten minder
gemotiveerd te zijn. Dabadghao is
verbaasd over het percentage studenten
dat komt opdagen bij college. Dat vindt
hij zonde, want het is terug te zien in
de cijfers. “En ik wil niet dat 65 procent
van de studenten het vak haalt, maar
90 procent.” Over de Nederlandse
toetscultuur zijn ze allebei niet te
spreken. Waarom er hertentamens
zijn, blijft voor hen een raadsel. Ze
vinden eigenlijk dat als je een vak niet
haalt, je het vak opnieuw moet volgen.
Voor studenten die naar een tentamen
komen om alleen hun naam op
schrijven zodat ze recht hebben op een
hertentamen, kunnen ze weinig begrip
opbrengen. Oefententamens vinden
beiden ook ietwat overdreven. Udenio:
“Studenten komen zelfs klagen als ik
een tentamenvraag niet van tevoren
behandeld heb, terwijl ze hem met
enig inzicht en beheersing van de stof
moeten kunnen maken.”
Udenio kan over de verschillen in
het onderzoeksveld in Argentinië en
Nederland weinig zeggen, doordat er
in Argentinië niet veel onderzoek wordt
gedaan in het vakgebied van Technische
Bedrijfskunde. Volgens Dabadghao is
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Udenio: “Ik meet mijn vooruitgang in
de Nederlandse taal door te kijken hoe
lang ik bij de kassa kan staan voordat
een Nederlander Engels tegen me praat”
het onderzoek dat in Eindhoven wordt
gedaan meer toegepast dan op Purdue
University.
Leerpunten
Een perfecte cultuur bestaat niet, dus
iedereen kan nog steeds van elkaar
leren. Udenio heeft van de directe
Nederlanders geleerd efficiënter te
werken en op tijd te komen. Inmiddels
ergert hij zich zelfs aan Argentijnse
vrienden die, terwijl ze zich van geen
kwaad bewust zijn, anderhalf uur ‘te laat’
aankomen bij een afspraak. Dabadghao
vindt dat andere landen kunnen leren
van Nederlandse infrastructuur met
haar goed geasfalteerde wegen en brede
fietspaden. De Nederlanders mogen
van beide heren wat minder zwart-wit
denken en zich flexibeler opstellen.
Ook zonder afspraak kun je vast wel wat
tijd vrijmaken en als iets niet precies
volgens de regels of afspraken gaat, is
het niet meteen onmogelijk.
Op de vraag of ze nog iets kwijt willen,
antwoordt Dabadghao lachend: “Ja,
studenten, kom naar college.” Udenio
voegt toe: “En stel vragen.” Dabadghao
heeft het laatste woord: “En beantwoord
de onze.”
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Maximiliano Udenio
Maximiliano Udenio is geboren en getogen
in Buenos Aires in Argentinië, waar hij ook
afstudeerde als Technisch Bedrijfskundige
aan de Buenos Aires Institute of Technology
in 2005. Nadat hij drie jaar in de fotografieindustrie had gewerkt, verhuisde hij in 2008
naar Nederland. Daar behaalde hij zijn

PDeng als onderdeel van het internationale
programma Logistic Management Systems.
Hierna bleef hij in Eindhoven voor zijn PhD,
die hij in 2014 behaalde. Sinds juni 2014 is
Udenio Assistent Professor in de Operations,
Planning, Accountancy and Control
capaciteitsgroep.

En verder
De afgelopen jaren heeft er een frisse wind gewaaid door de Vereniging voor
Bedrijfskundige Ingenieurs, ook wel VBI of Alumni VBI. Met het bestuur zijn
we sinds 2013 dan ook bezig de vereniging te herpositioneren. Hiervoor hebben
we ons gehouden aan het doel van de vereniging, maar er een modernere
invulling aan gegeven door meer en andere activiteiten. Er zijn al allerlei
veranderingen doorgevoerd en inmiddels zijn we aangekomen bij de volgende
stap. Verheugd presenteren we dan ook onze nieuwe merknaam: Alumnia!
TEKST Sabrina Habes DESIGN Cindy van der Wijst

Alumnia – de nieuwe merknaam van
Alumni VBI

De nieuwe merknaam
De merknaam ‘Alumnia’ is het gevolg van
een uitgebreid proces, waarin advies van
zowel binnen als buiten de vereniging een
belangrijke rol heeft gespeeld. ‘Alumnia’ doet
eer aan de afkomst van de alumnivereniging
en haar leden, het verbindt toekomstige
generaties en drukt uit wie de leden van de
vereniging zijn.
Het jaar 2016, waarin onze vereniging veertig
jaar bestaat en dus het achtste lustrum viert,
staat vooral in het teken van het vergroten van
de naamsbekendheid. We merkten namelijk
dat potentiële leden vaak onbekend zijn met
de naam ‘Alumni VBI’ of geen positieve
associatie hebben met de naam. Een nieuwe
merknaam is volgens ons dan ook van belang
om de veranderingen binnen de vereniging
compleet te maken.
Herpositionering Alumni VBI
Vanaf de oprichting op 8 oktober 1976 was

het doel van de VBI om de band tussen
afgestudeerden onderling (met name van
Technische Bedrijfskunde) en de TU/e door
te zetten en te versterken. Daarnaast bestaat
het doel uit het overbrengen en ontwikkelen
van kennis, het creëren van gezelligheid, het
bieden van netwerkactiviteiten en allerlei
andere initiatieven die aansluiten bij de
belangen van de leden.
Om beter aan deze doelen te voldoen zijn
de veranderingen die doorgevoerd worden
onder te verdelen in vier categorieën:
de introductie van nieuwe (jaarlijkse)
activiteiten, het gebruiken van moderne
media, het uitbreiden van samenwerkingen
en het vergroten van de naamsbekendheid.

richting. Ondanks de behaalde resultaten
blijven we onze blik vooruit houden en de
herpositionering doorzetten. We focussen
ons hierbij onder andere op het versterken
van het imago, het verhogen van het aantal
nieuwe leden en het vergroten van het aantal
actieve leden. Dit alles om van Alumnia in
de toekomst een nog waardevoller netwerk
te maken!

Een blik vooruit
Iedereen die de afgelopen jaren de
ontwikkelingen heeft gevolgd, ziet dat er
al behoorlijk wat veranderingen hebben
plaatsgevonden. Met de naamsverandering
erbij, zetten we weer een stap in de goede
JUNI 2016 SCOPE
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En verder

Alumni aan het woord
In ‘Alumni aan het woord’ komen elke SCOPE twee leden van alumnivereniging
Alumnia aan het woord. Zij vertellen over hun carrière, huidige werkzaamheden
en de relatie met hun studie.
TEKST Rutger Stolker & Annella Slob DESIGN Pieter Bron

Rutger Stolker

Rutger Stolker
Leeftijd: 34
Jaar van afstuderen: 2008
Organisatie: Deloitte Consulting
Functie: Senior Consultant

Pieter Hofstra
SCOPE 1, 2016
Investment Manager
Acquisition Rabobank
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Bouke van der Weide
Jansen
SCOPE 3, 2016
Veranderkundige bij
Vanderweidejansen

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Direct na mijn afstuderen in 2008 ben
ik gestart bij Deloitte Consulting. Ik
werk nu als Senior Consultant binnen
het team Operations Excellence. Hier
werk ik nu 7,5 jaar en ik ben momenteel
verantwoordelijk voor het coördineren
van projecten. Onze taak is oplossingen
bedenken
om
bedrijfskosten
te
verlagen en/of de klanttevredenheid te
verhogen, zowel voor als samen met de
klantorganisatie. In de praktijk betekent
dit voor mij het managen van projecten
met thema’s als standaardisatie en
optimalisatie van werkzaamheden
(procesinnovatie), outsourcing of het
integreren van organisaties na een fusie.
Zo’n projectteam kan in omvang variëren
van drie tot soms vijftig medewerkers.
Een leuk element van mijn projecten
vind ik de internationale dimensie,
waardoor ik veel verschillende culturen
heb leren kennen binnen Europa, Azië
en Amerika.
Wat zijn eventuele plannen?
Vooralsnog wil ik meer ervaring opdoen
binnen consulting en in het bijzonder
op het gebied van Process Intelligence
– de term binnen Deloitte voor het
optimaliseren van bedrijfsprocessen
door middel van data-analyse.
Voor nu en in de toekomst is een
inspirerende en afwisselende omgeving
voor mij belangrijk. Dit betekent
bijvoorbeeld
brainstormen
met
collega’s, samenwerkingspartners en
klanten om te kijken hoe toekomstige
ontwikkelingen
en
technologieën
kunnen worden toegepast binnen
organisaties. Ik denk dat ik in mijn werk
altijd wel bezig zal zijn met verandering,
verbetering en samenwerking.

Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
De voornaamste zaken die ik herken
in mijn werk zijn het ontwerpgericht
onderwijs en sommige specifieke vakken
binnen logistiek en procesmodelleren.
Het ontwerpgericht onderwijs van de
TU/e begint met de probleemanalyse
van de huidige situatie binnen een
organisatie, het ontwerpen van de
toekomstige situatie en vervolgens
een plan om het herontwerp te
implementeren. Bij nagenoeg elke
opdracht binnen consulting komt deze
werkwijze aan bod.
Naast deze aanpak komen sommige
oneliners van docenten nog wel eens
voorbij, zoals ‘garbage in = garbage
out’. Verder komen kwantitatieve
vakken als logistiek van pas bij
capaciteitsvraagstukken en statistiek
bij
analyseren
van
problemen.
In een recente opdracht was ik
verantwoordelijk voor het opzetten van
een bedrijfsonderdeel in India. Bij het
opzetten van dit onderdeel was één
van de vragen: “Hoeveel medewerkers
moeten we aannemen?” Factoren
die een rol spelen zijn enerzijds de
productiviteit per medewerker in
opstartperiode, de benodigde werktijd
per activiteit en de doorlooptijden
per type product en anderzijds
hoeveel vraag er is vanuit de klant per
producttype. Procesmodelleren helpt
om inzicht te krijgen in de gehele reeks
van activiteiten, van de start van een
proces (het moment dat de klantvraag
binnenkomt) tot de levering van het
product. Al met al denk ik dat heel veel
zaken uit de opleiding terugkomen

Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
De verhouding is ongeveer fifty-fifty en
dat bevalt mij goed. Je start vaak met een
probleemanalyse en die is voornamelijk
kwantitatief om een betrouwbaar en
objectief beeld te vormen. Daarna volgt
het uitwerken, waarbij je veranderingen
in gang moet kunnen zetten binnen
organisaties. Dit is meer kwalitatief,
hoewel een goede kwantitatieve
analyse je daarbij helpt. Als ik heb
bijgedragen om de ‘bouwtekeningen’
te ontwerpen, vind ik het vervolgens
ook leuk om de resultaten daarvan te
zien. Bijvoorbeeld door te zien dat een
gemeentelijke organisatie een hogere
kwaliteit dienstverlening heeft weten
te realiseren, of door het opgerichte
bedrijfsonderdeel in India te bezoeken.
Heb je dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan
gehad?
Een greep uit mijn studentenleven
in Eindhoven: ik was lid bij
studentenvereniging SSRE, zat in de
sociëteitscommissie, was voorzitter van
mijn dispuut Pegasus en ben intropapa
geweest. Mijn streven was een leuke tijd
te hebben en met een studentenbudget
zorgde dat er eigenlijk vanzelf voor dat
je creatief wordt. Die creativiteit en het
organiseren van activiteiten met elkaar
komt uiteraard ook van pas op mijn
werk.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Tijdens het drinken van een witbiertje
op de Markt, denk of droom eens over
wat je gaaf vindt om te doen, en ga het
dan ook doen – ook al zit dat niet in het
standaard curriculum en loop je wellicht
wat maanden uit. Ervaring opdoen en
kunnen omgaan met obstakels om je
doel te bereiken zijn in mijn optiek ook
veel waard.

Annella Slob
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
In 2013 ben ik na mijn afstuderen bij
Procter & Gamble (P&G) gestart als
Demand Planner. Binnen deze functie
heb ik P&G goed leren kennen en
volop de mogelijkheid gekregen om
mezelf professioneel en als persoon te
ontwikkelen. Ik valideerde en vertaalde
de plannen van onze verkopers naar
een vraagvoorspelling voor productie
in onze fabrieken. Dit deed ik voor
onze schoonmaakproducten (o.a. Dreft)
voor België en Nederland en later ook
Frankrijk. Sinds juni 2015 werk ik op
onze customer service afdeling. Mijn
team houdt contact met onze VMI
(Vendor Managed Inventory) klanten
over alle mogelijke vragen en verzoeken,
van het plaatsen van bestellingen tot
de uiteindelijke facturatie. Dit is een
groot en soms complex operationeel
proces waar ik iedere dag nog veel
uitdaging in vind. De mix van een
team aansturen, dagelijkse operatie, en
daarnaast het initiëren en uitwerken
van verbetertrajecten samen met onze
klanten vind ik een ontzettend leuke
combinatie.
Wat zijn eventuele plannen?
Allereest wil ik mijn basiskennis over
de operationele processen verder
uitbreiden. Dit niet alleen binnen
planning of binnen customer service,
maar ook binnen de andere logistieke
afdelingen bij P&G. Ik vind dat je zelf in
de klei moet hebben gestaan om door te
kunnen groeien. Op de langere termijn
denk ik aan een uitstap naar een fabriek,
het buitenland, of verder doorgroeien
binnen de huidige organisatie.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Binnen planning heb ik een goede basis
gehad aan de statistiekvakken vanuit
de bachelor. Vraagvoorspelling is niets
meer en niets minder dan het verleden
interpreteren en aannames maken
over eventuele wijzigingen, om een
verwachting te geven over de toekomst.
Daarbij gebruikte ik onder andere de
modellen als uitgelegd in vakken als
Statistiek 1 & 2. Het multidisciplinaire
van Technische Bedrijfskunde komt
in mijn huidige functie heel goed van
pas, maar minder concreet dan in mijn
vorige functie. In het algemeen zijn het

Foto Hilde Weerts

in mijn huidige werk. Een belangrijk
element dat je meekrijgt bij Technische
Bedrijfskunde is dat je kennis hebt
opgedaan van verschillende functies,
waardoor je een verbindende factor kunt
zijn hiertussen. Dit wil nog wel eens
ontbreken in organisaties.

Annella Slob
Leeftijd: 27
Jaar van afstuderen: 2013
Organisatie: Procter & Gamble, VMI NL
Functie: Customers Logistics Operations
Manager

Paul van Etten
SCOPE 1, 2016

Ton Willems
SCOPE 3, 2016

Value Stream
Transition Lead bij
Mars Food Europe

Adviseur Accountanskantoren
als ondernemer

Alumnia
Alumnia 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
Alumnia organiseren bijeenkomsten waarbij u als alumnus altijd welkom bent.
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werken in teams, analytisch denken
en snel kunnen schakelen de meest
belangrijke (soft) skills die ik nu nog
dagelijks gebruik.

gespendeerd als aan het studeren zelf en
ik heb daar nooit ook maar een moment
spijt van gehad.
Mijn lidmaatschap en bestuur bij
damesdispuut bij l’Attaque Attique,
het bestuur bij Industria, het
organiseren van het Industria Congres
en studentassistentschappen bij de
Voorlichting van TBK en Alumnia;
ze hebben allemaal een steentje
bijgedragen in mijn ontwikkeling en me
qua organisatorische en management
skills enorm geholpen. Een half jaar
buitenlandsemester
aan
Berkeley
UC was een mooie afsluiter van mijn
studententijd, voor ik vervolgens ging
afstuderen en werken.

Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Er is een goede balans tussen kwantiteit
en kwaliteit. P&G focust sterk op
feiten en is resultaatgedreven, maar
bijvoorbeeld een relatie opbouwen
met een klant doe je niet door enkel
cijfers te delen. Ik ben als technisch
bedrijfskundige breed geïnteresseerd en
ik zou me minder comfortabel voelen
in een baan die specifiek gefocust is op
slechts een van de twee.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Ik denk dat ik tijdens mijn studie bijna
net zo veel tijd aan nevenactiviteiten heb

geen zorgen, ook na je studententijd
liggen er nog veel mooie activiteiten voor
je in het verschiet. Als je je al aan het
oriënteren bent op waar je eventueel zou
willen werken: oriënteren, oriënteren,
oriënteren! TBK’ers hebben een brede
interesse en zijn breed inzetbaar, wat
het soms lastig maakt om een focus te
kiezen. Vind je weg door een netwerk
op te bouwen met alumni, ga lunchen
of koffie drinken bij bedrijven die je
wellicht interessant vindt en ga op zoek
naar de juiste match. Voor mij zijn
mensen altijd bepalend geweest. Ik
wil iedere dag met een glimlach naar
kantoor komen, omdat ik geniet van de
mensen om mij heen en ik wil horen
van al het goede en leerzame wat zij te
delen hebben.

Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Als je nog niet bezig bent met het leven
na je studententijd: geniet en grijp
iedere kans die je krijgt. Maar maak je

Activiteitenoverzicht
03
okt

Schrijf je nu in op www.alumnia.nl

18
nov

NETWERKBORREL
NETWERKBORREL OP GROTE HOOGTE
Schrijf je nu in op www.alumnia.nl

ma 03 oktober, 2016

19:30

vr 18 november, 2016

18:00

Nader bekend te maken

Gratis

Nader bekend te maken
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KEYNOTE LEZING
LEZING UIT LEDENINITIATIEF

Column
We maken onszelf zo druk
De klok tikt, de dagen kruipen voorbij, maar
kijkend naar het geheel zegt iedereen toch:
‘wat gaat de tijd toch snel!’ In alweer mijn
laatste column voor de SCOPE wil ik het eens
hebben over één van de meest relatieve
begrippen die alledaags gebruikt wordt:
tijd. En dan wil ik het vooral hebben over
het tekort daaraan. Kun je je nog de laatste
keer herinneren dat iemand je vroeg hoe
het met je ging en dat je niet antwoordde
met ‘Goed, maar wel erg druk’? Dat zal wel
lang geleden zijn.
In de hedendaagse wereld heeft iedereen
tijdgebrek, wat leidt tot een opgejaagde
samenleving. Dit wordt natuurlijk al jaren
op de werkvloer aangewakkerd, maar ook
bij de huidige studenten is dit een bekende
valkuil. Fulltime studeren, twee dagen per
week werken, sporten, commissies doen
en eigenlijk nooit nee willen zeggen tegen
sociale activiteiten; het hoort er allemaal
bij. Dit is het type student dat erg veel wil
doen, maar aan het eind van iedere dag
tegen een urengebrek aanloopt.

Maar wanneer heb je nou eigenlijk
tijdgebrek? Tijdens mijn bachelor zei ik
ook dat ik het druk had. Nu, tijdens mijn
bestuursjaar, ben ik misschien wel twee
keer zo veel op de universiteit te vinden
en heb ik het nog steeds druk, maar niet té
druk. Het probleem ligt misschien niet bij de
hoeveelheid activiteiten, maar bij de natuur
van die activiteiten. Sta je wel honderd
procent achter de activiteiten die je doet?
Het is zaak dat je de dingen doet die je leuk
en belangrijk vindt. Durf ook eens nee te
zeggen tegen zaken die je niet leuk vindt.
Op die manier hoef je je de volgende keer
niet zo druk te maken en kun je gewoon
antwoorden met ‘Goed, ik ben lekker bezig’.
Je doet het tenslotte allemaal voor jezelf.

Sebastiaan
Hooijschuur
Voorzitter Industria

Met iedereen kunnen samenwerken
De TU/e is er uit. De nieuwe generatie
‘engineers’
wordt
toekomstbestendig
opgeleid. Nu is dat al zo’n drie jaar de
onderwijsvisie, maar er komt steeds meer
aandacht voor één van de manieren om dit
te bereiken, namelijk de multidisciplinaire
student.
Gedurende je carrière op de TU/e kom je
continu in aanraking met studenten van
een andere eilandje, oftewel studie. Het
begint bij de basisvakken in je eerste en
tweede jaar, namelijk USE en Design. Hierbij
werk je verplicht in een groep studenten
van verschillende disciplines. Dit wordt ook
doorgezet in de USE-leerlijnen en in het
Honors programma. Ook hier word je weer
uitgedaagd om iets te bedenken samen
met andersdenkende studenten. Helemaal
hip & happening op het moment zijn de
studententeams. Denk aan de automotive
teams, zij worden volledig aangemoedigd
en ondersteund door de TU/e. De ultieme

multidisciplinaire student ontstaat namelijk
wel als je een jaar intensief samenwerkt
studenten van andere studies. Daarnaast
zorgt het ook nog eens voor goede promotie
voor de TU/e, want wie wil nou geen auto
op mierenzuur?
Gaat al deze focus echter niet ten koste
van andere projecten en bestaande
mogelijkheden om te verbreden als
student? Leren studenten niet al goed
samenwerken bij de studenten-, sporten studieverenigingen en worden die
verenigingen daarbij niet een beetje
vergeten? Feit is dat studenten zich sociaal
beter ontwikkelen door samenwerken,
maar de toegevoegde waarde van een
multidisciplinair opgeleide student moet
nog blijken.

Tamara Schouten
Commissaris Onderwijs Industria

DESIGN Ruben Sikkema
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Column
We zijn inmiddels bijna aan het einde van het eerste jaar van de nieuwe
structuur in de masteropleidingen. Kern in die nieuwe opleidingen zijn de
grote keuzeruimte, de centrale rol van de relatie tussen mentor en student,
de vanzelfsprekendheid van een buitenlandervaring en een vroegtijdige
en ambitieuze oriëntatie en voorbereiding op een steeds veeleisendere
arbeidsmarkt.
TEKST Jan Fransoo DESIGN Koen Hofstraat

Van 50% naar 100%
Voor de Operations Management
and Logistics (OML) en Innovation
Management (IM) masteropleidingen
zijn de implicaties van de nieuwe
structuur heel beperkt. Er was reeds
sprake van een ruime keuzeruimte,
de opleiding bood al ruimte voor een
verblijf in het buitenland en de rol van
de mentor was al erg groot, zowel bij de
vormgeving van de eigen opleiding als
bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt.
De grootste verandering was de
overgang van een opleiding gebaseerd op
semesters naar een opleiding gebaseerd
op kwartielen. Deze verandering is
nu vormgegeven door de bestaande
vakken om te zetten naar kwartielen,
maar is nog onvoldoende benut om
nieuwe mogelijkheden te creëren.
In de kwartielvorm is bijvoorbeeld
prima ruimte voor een buitenlandse
(onderzoeks)stage van een kwartiel,
gevolgd door een afstudeerproject
van drie kwartielen. In de nieuwe
Manufacturing Systems Engineering
(MSE) track van OML is hiervoor
gekozen en ik begrijp dat ook andere
opleidingen
die
voorheen
een
afstudeerproject van 30 ECTS hadden
overwegen om dit uit te breiden naar
45 ECTS. Het zou goed zijn hier binnen
de IM en OML opleidingen ook de
discussie over te voeren. Ook projecten
van 15 ECTS binnen de faculteit zouden
nu mogelijk worden. Dit zou meer
mogelijkheden kunnen bieden voor
studenten om zich aan het onderzoek
van de faculteit te binden. Het is aan
het opleidingsmanagement om in
overleg met de opleidingscommissie
SCOPE JUNI 2016
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deze mogelijkheden te benutten en te
ontwikkelen.
Qua internationale ervaring en een
vroegtijdige oriëntatie op de arbeidsmarkt
staat de faculteit momenteel voor de
taak om de stap “van 50% naar 100%”
te maken. Een Eindhovense ingenieur
kenmerkt zich naast het bezitten van
uitstekende wetenschappelijke kennis
en beroeps- en onderzoeksvaardigheden
ook door het bezitten van professionele
vaardigheden, waarmee zij klaar zijn
voor de werkgevers van de 21e eeuw en
internationale ervaring.
Wat betreft deze laatste twee gewenste
karakteristieken hebben we nog de
verdubbeling in deelname te gaan.
Vanuit de Graduate School en het
opleidingsmanagement hebben we
de taak dat goed te faciliteren. Het is
aan studenten om dit te benutten. Het
is op dit moment bijvoorbeeld nog
teleurstellend om te zien dat slechts de
helft van de studenten op de campus
met enige regelmaat deelneemt aan de
vele carrière-activiteiten op de campus,
die vooral door de studieverenigingen
en een aantal specifieke organisaties,
zoals Unipartners en Integrand, worden
georganiseerd. Ongeveer de helft van de
studenten is oprecht van mening dat als
zij alle studiepunten “scoren”, zij hun
droombaan kunnen binnenhalen. Uit
die droom kan ik hen helpen. Vrijwel al
onze afgestudeerden vinden makkelijk
een baan. Voor een baan die volledig
op je is toegesneden, met een salaris
dat ruim boven het marktgemiddelde

ligt, en met mogelijkheden om je
te blijven ontplooien, zul je echter
meer moeten doen. Bovenmatige
beroepsvaardigheden
zijn
hierbij
belangrijk.
Middels het skills-assessment, de
gesprekken met je mentor, het brede
aanbod van alle verenigingen op de
campus en het online en offline aanbod
van het SkillsLab biedt de Graduate
School je de mogelijkheden om je
droombaan te realiseren. Het is aan jou
om te zorgen dat we samen die 100%
bereiken!

Jan Fransoo

Dean TU/e Graduate School

Foto: Thomas Vugs
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TEKST Cas van Elderen DESIGN Maarten van Asseldonk

Barbecueën
“Iemand zin om te koken vanavond?”
Bijna elke dag komt deze zin ergens
aan het begin van de middag langs in
de groepsapp van mijn studentenhuis,
waar alleen maar mannen wonen. Een
antwoord laat meestal even op zich
wachten. Totdat mensen zo net voor
zessen honger beginnen te krijgen en
iemand maar besluit om er eentje voor
het team te nemen. Maar de laatste
tijd is dit veranderd. Koken is prioriteit
nummer één geworden in deze tijd van
het jaar. Iedereen draagt zijn steentje bij.
De inkopen worden niet bij één maar
bij meerdere winkels gedaan. Vlees
wordt gemarineerd. Sausjes worden
zelf gemaakt. Want koken is barbecueën
geworden. En barbecueën is leven.
Het oerinstinct komt bij mannen naar
boven bij het barbecueën. Lekker met
vlees en vuur bezig zijn, ondersteund
door de vrouwen die de salades in
gereedheid brengen en zorgen voor het
brood. Maar dat alleen verklaard nog
niet die natuurlijke drang van mannen
om met de barbecue aan de slag te gaan.
Wat wel die drang verklaard? Daar
heeft mijn vriendin een theorie over.

Barbecueën is volgens haar voor mannen
als een zoektocht naar de vrouw. Een
beetje man heeft verschillende stukken
vlees tegelijk op de barbecue liggen,
zodat hij op ieder moment iets te eten
heeft. Je hebt een worst voor de korte
termijn, die is snel klaar en lukt bijna
altijd. Een degelijk stukje vlees.
De felbegeerde sparerib is voor de lange
termijn; je beste stukje vlees. Die moet
je de tijd geven. Duik je er te snel op,
dan is hij minder lekker. Laat je hem
daarentegen te lang liggen, dan wordt
hij ofwel door een ander ingepikt, of
hij verbrandt. Barbecueën is, kortom,
zorgen dat je op ieder moment de
juiste hoeveelheid vlees in de juiste mix
beschikbaar hebt, je lust op de lange en
korte termijn in acht nemend. En gaat
dat bij vrouwen niet precies hetzelfde?
Barbecueën is dus als een zoektocht
naar het juiste stukje vlees op het juiste
moment. Maar het gaat nog verder. Een
goede leverancier voor het barbecuevlees
uitzoeken is als een goede kroeg of
feestje uitzoeken.

Dit bepaalt toch grotendeels de kwaliteit
van het vlees op de grill. Hier moet
men zorgvuldig mee omgaan. Dan heb
je nog het brood en de salades die met
gepaste bescheidenheid moeten worden
aangepakt. Ik ken mensen die op dit
gebied nog wat moeten leren. Mensen
die ongeduldig zijn, zich vervolgens
volgooien met stokbrood, om vervolgens
heel het vleesfeest te missen. Dit zijn
dezelfde mensen die alweer misselijk
in bed liggen voor je uberhaupt bij je
feestje bent aangekomen.
Barbecueën en bier drinken gaan doorgaans gelukkig goed samen. Teveel
drinken daarentegen kan de barbecueresultaten negatief beïnvloeden. Je wordt
toch wat minder kieskeurig op het juiste
stukje vlees en het juiste moment om
dat stukje vlees op te eten. Dat blijkt wel
uit de foto’s op de groepsapp van je studentenhuis de volgende dag.

Cas van Elderen
JUNI 2016 SCOPE
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