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Ik ben Hilde en ik hou niet van
samenwerken
Mijn bureau is opgeruimd, mijn la is leeggehaald en ik schrijf mijn laatste voorwoord.
Mijn bestuursjaar is afgerond en het is tijd voor nieuw bloed. In de volgende SCOPE
zal Maarten van Asseldonk, mijn opvolger, het thema inleiden. Ik ben ervan overtuigd
dat hij met zijn creativiteit en kritische blik vier fantastische bladen gaat afleveren. Deze
SCOPE hebben we nog samen gemaakt. Dit kwam goed uit toen ik op vakantie was,
maar past ook nog eens goed bij het thema van deze SCOPE (en het Industria Congres
2016): Partners in excellentie.
Maar samenwerken doe ik niet van nature. Iemand helpen? Geen probleem. Maar echt
samen naar één doel werken... Dat doe ik liever alleen. En als het dan echt moet, met
mensen die een beetje hetzelfde zijn als ik. Maar na een aantal jaar TU/e (inclusief de
nodige berg aan zelfkennis-trainingen), kwam ik een jaar geleden tot de conclusie: “ik
wil beter leren samenwerken.”
En dan begin je aan een bestuursjaar. In plaats van zes versies van mezelf, bestaat
mijn bestuur uit totaal verschillende personen. Ieder met zijn eigen verwachtingen,
werkhouding en persoonlijkheid. Daar sta je dan met je goede voornemens. Alles in je
eentje doen is onmogelijk. Maar dan blijkt na een tijdje (godzijdank), dat het heel prettig
kan zijn om een groep te hebben om op terug te vallen. Zelfs al doet ieder alles op zijn
eigen manier. Ja, zelfs als die manier voor mij een ongestructureerde bende lijkt. Zolang
je maar hetzelfde doel hebt, kun je samen meer bereiken. Daar leer ik ook nog eens veel
meer van, dan van een tweede Hilde. En waarom moeilijk doen, als het samen kan?
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Partners in excellentie
Met de klant en voor de klant is PostNL bezig
om met allerlei bezorgopties een optimale
dienstverlening te verschaffen voor de consument.
Hoe werkt PostNL samen en wat is er tegenwoordig
allemaal mogelijk in deze branche? Hiertoe spraken
we Fleur Zonneveld, business developer en sinds
2012 actief binnen het bedrijf.

TEKST & FOTOGRAFIE Ward Beekmans DESIGN Koen Hofstraat

Alles voor de klant
Tegenwoordig krijgen we het allemaal
steeds drukker. Hoe vaak hoor je mensen
niet zeggen dat ze het te druk hebben om
boodschappen te gaan doen of de stad
in te gaan om nieuwe kleren te kopen?
Met de opkomst van het internet is er
een aantrekkelijk alternatief gecreëerd
om niet de winkelstraat in te hoeven:
het thuiswinkelen. Je gaat gewoon naar
de website van je favoriete winkel of
gebruikt een vergelijk- of zoekmachine.
Op die manier heb je voor de beste prijs
je aankoop thuisbezorgd. Gaat het om
een kledingstuk en blijkt het niet te
passen of staat het je toch net niet leuk?
Terugzending is ook zo geregeld.
Achter deze ontwikkelingen zitten
natuurlijk de webshops, maar tussen
het moment dat het product de webshop
heeft verlaten en het moment dat het bij
je aankomt, zit het last mile transport.
Hier komt PostNL om de hoek kijken,
een bedrijf dat in een driehoek geplaatst
kan worden tussen de consument en de
(zakelijke) klant van PostNL. PostNL
werkt enerzijds met zijn klant samen
om zijn bestellingen veilig en snel te
bezorgen bij de consument. Anderzijds
ziet de consument dus een PostNL
bezorger aan de deur staan en zo staat het
bedrijf ook in contact met de consument.
PostNL werkt dus veel samen met
beide partijen. Via gesprekken en
onderzoeken naar de wensen van de
SCOPE
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consument creëert PostNL zo een
visie, om de grootste te blijven in de
bezorgingsbranche en aan de wensen
van de consument te blijven voldoen.

“PostNL werd niet direct
gezien als bezorger van
vers voedsel.”
In de huidige markt gaat het je als
webshop zijnde niet alleen om je
producten, maar zeker ook om de
service. Een webshop waarbij je
meerdere dagen moet wachten op je
product heeft een groot nadeel ten
opzichte van de webshops welke wel
sneller kunnen leveren. Dat leveren
gaat dus in samenwerking met PostNL.
Aan de ene kant moet het bedrijf het
product namelijk klaar maken voor
de bezorging, en aan de andere kant
moet PostNL het dan snel af kunnen
leveren bij de consument. Een nieuwe
optie die PostNL aanbiedt is Same
Day Delivery. Hiermee werken de klant
en PostNL gestroomlijnd samen om te
bewerkstelligen dat een order die vóór
het middaguur binnenkomt dezelfde
avond nog wordt thuisbezorgd. “Met
bezorgdiensten als Same Day Delivery
kunnen de webshops en PostNL samen
excelleren.”

Het Same Day Delivery is een project
waar Fleur momenteel actief mee bezig
is. Er dient in een dergelijk project veel
geregeld en ontwikkeld te worden: van
hoe je het in een kort tijdsbestek logistiek
gezien gaat regelen, tot de overtuiging
naar de klant toe om samen met PostNL
het avontuur te beginnen. “Wij kunnen
dit”, is dan ook wat Fleur vertelt over
deze nieuwe bezorgoptie. Momenteel
zijn er al verschillende bedrijven die
gebruik maken van het Same-Day
Delivery, waarbij je momenteel dus tot
het middaguur kunt bestellen om het
dezelfde avond thuisbezorgd te krijgen.
De vraag is nu tot hoe ver deze optie kan
gaan. “Het geheel is een afweging tussen
wat de klant wil en wat wij kunnen
bieden en daarnaast is het simpelweg
een afweging tussen afstand, tijd en
kosten.” noemt Fleur. Als de klant, en
indirect dus de consument, er dus voor
wil betalen, dan is het tot op een bepaalde
hoogte dus nog wel mogelijk om later
dan 12:00 te bestellen. Uiteindelijk krijg
je de natuurwetten vanzelf tegen je. Als
je distributiecentrum in Utrecht zit is
het simpelweg niet mogelijk om in een
half uur naar bijvoorbeeld Maastricht te
rijden.
Naast Same Day Delivery zijn er
meerdere interessante projecten welke
een idee geven van wat PostNL allemaal
kan en waar het allemaal naar toe gaat

“Met bezorgdiensten als Same Day
Delivery kunnen de webshops en
PostNL samen excelleren.”

producten rondbrengt.

Fleur Zonneveld
Fleur Zonneveld is via de Technische
Universiteit Delft terecht gekomen bij
de studie Bedrijfskunde aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. Hier is ze
afgestudeerd in 2011, waarna ze een
managementtraineeship is gaan volgen
bij PostNL, genaamd het Young Executive
Program. Vanuit daar is ze uiteindelijk
terechtgekomen in haar rol als Business
Developer. Een van de projecten waar ze
zich tot nu toe mee bezig gehouden heeft
is Same Day Delivery; vandaag besteld,
vandaag in huis.

wat betreft online kopen. Een ander
voorbeeld is gekoelde levering, een
service die PostNL tegenwoordig ook
aanbiedt. Een van de webshops welke
daar gebruik van maakt is Mathijs
Maaltijdbox, welke elke week een verse
box met ingrediënten thuisbezorgd,
waarmee je zelf in de keuken aan de
slag kan. Erg gemakkelijk en je hoeft
er de deur niet voor uit. De uitdaging
ligt in hoe je de distributie van verse
ingrediënten interressant maakt voor
de consument. De distributie zelf is
namelijk ontzettend duur. Daarnaast
dienen de producten koel gehouden
te worden om de kwaliteit van de

Inmiddels draait de bezorgoptie van
Same Day Delivery volop. Een nieuw
plan voor de ontwikkeling van extra
bezorgopties is nog niets concreet. Waar
PostNL momenteel wel naar kijkt, zijn
de tijdvakken waarin een pakket bezorgd
wordt. Vaak beslaat dit tijdvak nu twee
uur, maar dit is in de toekomst wellicht
terug te brengen. Ook is het denkbaar
dat de consument een berichtje krijgt als
de pakketbezorger er over bijvoorbeeld
een kwartier is. Uiteindelijk is PostNL
een erg inventief bedrijf dat samen met
zijn klanten nadenkt om zijn klanten te
laten excelleren en via die weg zelf ook.
PostNL is zodoende al lang niet meer
enkel en alleen een postbode op de fiets.

producten te waarborgen. Fleur is vanaf
het begin bij dit food project betrokken,
dat in 2014 startte. Fleur vertelt over
de mogelijkheid die PostNL had om
dit te gaan doen aangezien ze toch
al busjes door het hele land hebben
rijden, maar dat het desalniettemin
een grote uitdaging bleek om dit van de
grond te krijgen. “Hiertoe moesten we
echt de mindset van eventuele klanten
veranderen, want PostNL wordt niet
direct gezien als bezorger van vers
voedsel.” Uiteindelijk is er toch een
mooi resultaat gekomen, waardoor
PostNL nu door heel Nederland de verse
SEPTEMBER 2016 SCOPE
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Partners in excellentie
Hoe houd je leveranciers, klanten én jezelf tevreden? Of liever nog, hoe maak je
ieders wereld een beetje beter? Gertjan Sterks vertelt waarom Berco staat voor
het Value Improvement Partnership en hoe dat zorgt voor excellent partnerschap
tussen WSD, Berco en DAF.

TEKST Nina van den Elsen FOTOGRAFIE Hilde Weerts DESIGN Koen Hofstraat

Win-win-winsituaties door Value
Improvement Partnership
Berco, gevestigd in het Brabantse
Schijndel, bestaat uit twee business
units: Berco Truck Components (BTC)
en Berco Car Carpets (BCC). Beiden
zijn leidende toeleveranciers in hun
eigen industrie, respectievelijk de
Europese vrachtwagenindustrie en de
automobielindustrie. Hierdoor heeft
BTC een drietal grote klanten. Gertjan
Sterks, manager op de R&D afdeling
van BTC, vertelt over de samenwerking
tussen BTC en haar klanten én haar
leveranciers.

“We willen niet
switchen naar een
leverancier die één
cent goedkoper is.”
BTC produceert slaap- en opbergsystemen voor DAF, Mercedes-Benz en
SCANIA. Sterks: “Onze core business
is de ontwikkeling en assemblage van
diverse truck-componenten. Ons doel is
om zoveel mogelijk ‘klaar voor montage’
producten te maken.” Naast bedden

Gertjan Sterks
Toen Gertjan Sterks in januari 2000
afstudeerde aan de Technische Universiteit
in Delft besloot hij om de automotive
industrie in te gaan, ondanks zijn diploma
in de Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.
Sterks koos voor zowel uitdaging als
tastbaarheid. Deze tastbaarheid miste hij
in de luchtvaartindustrie. Elf en half jaar
geleden stapte Sterks na twee jaar intensief
samenwerken definitief over van zijn vorige
werkgever, een engineering bureau, naar
Berco. Bij Berco is hij inmiddels manager op
de R&D afdeling.
SCOPE
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en opbergsystemen maakt Berco nog
een derde soort producten; specifieke
producten op een vraag van de klant.
Een voorbeeld van een specifiek product
is een koffiebekerhouder die Berco
voor DAF ontwikkelde en produceert.
Daarnaast focust BTC zich momenteel
op eigen ontwikkelingen om in te spelen
op toekomstige vraag van de klant.
Value Improvement Partnership
Berco
streeft
naar
langdurige
samenwerkingsverbanden van vijf à
zes jaar met haar klanten, zodat ze tijd
kan steken in de ontwikkeling en de
verbetering van haar producten. Ook
met haar leveranciers probeert Berco
zulke relaties aan te gaan. Sterks: “We
willen niet switchen naar een leverancier
die een cent goedkoper is, maar onze
leveranciers de mogelijkheid geven om
te verbeteren. Zo biedt dit hen een winwin situatie.”
In de hedendaagse economie wordt
het echter steeds moeilijker om deze

zogeheten Long Term Agreements
aan te gaan. Berco geeft waarde aan
deze overeenkomsten door middel van
VIP-programma’s, waarbij VIP staat
voor Value Improvement Partnership.
Met behulp van deze programma’s
kan Berco bijvoorbeeld haar producten
doorontwikkelen, mensen opleiden en
de verpakking van producten verbeteren.
Berco verwacht dit op haar beurt ook
van haar leveranciers, waarvan 95
procent langdurig verbonden is aan het
bedrijf. Naast het doorontwikkelen van
bestaande producten, vraagt Berco haar
leveranciers ook bestaande producten te
herontwerpen.

“Mensen met een
afstand tot de
arbeidsmarkt zijn juist
supergemotiveerd.”
Sterks: “Iets wat altijd terugkomt is
win-win-win. Als we tot een verbetering
komen, vinden we dat de klant daar

Poka Yoke
Poka Yoke is Japans voor het voorkomen van
fouten. Het is in de jaren zestig ontwikkeld
door Shigeo Shingo, destijds een ingenieur
van Toyota. Poka Yoke is een methode
die ervoor zorgt dat menselijke fouten
niet per se leiden tot defecte producten.
Enerzijds worden fouten voorkomen,

het meest aan verdient, maar we willen
zelf ook een beetje winnen en onze
leveranciers ook. Zo blijft de gehele
keten tevreden en gemotiveerd.”
Ontwikkelingstraject
De samenwerking tussen Berco en
haar klant begint bij de vraag naar
een product. Berco kijkt eerst of de
aanvraag op alle facetten mogelijk
is, zoals technische facetten, maar
ook bijvoorbeeld logistieke. Ze zal
bijvoorbeeld niet in zee gaan met een
verhuizing van haar productieproces
naar de klant. In Schijndel is de interne
synergie nu maximaal. Een aantal
werknemers is getraind om in tijden
van een sterk fluctuerende vraag bij te
springen in een ander productieproces
dan ze gewend zijn.

“Iets wat altijd terugkomt
is win-win-win.”
Daarna gaat Berco in overleg met haar
klant over de eisen die aan het product
worden gesteld. Dit overleg is van groot
belang om latere tegenslagen door
irreële verwachtingen te voorkomen.
In de eisen van de klant zijn twee
ontwikkelingen gaande: enerzijds krijgt
Berco minder gedetailleerde informatie
over de wens van de klanten, anderzijds
neemt het aantal mechanische eisen toe.
De mechanische eisen verschillen veel
per klant, aangezien er weinig wettelijke
eisen zijn. Zelfs een airbag is in een
vrachtwagen wettelijk gezien slechts
een optie.
Productie
Na het ontwikkelingstraject volgt de

anderzijds worden defecte producten uit
de productielijn gehaald, zodat ze niet bij
de klant terecht komen. Poka Yoke zorgt
meestal voor eenvoudige en goedkope
oplossingen in producten of processen.
Het wordt vaak gehanteerd in Six Sigma
trajecten.

productiefase. Van DAF krijgt Berco
een voorspelling van haar vraag voor
de komende twaalf maanden. Toch
is een order pas negen dagen vóór
de leverdatum definitief. Omdat
producten vrij groot zijn, heeft Berco
slechts anderhalf tot twee dagen aan
gevraagde producten op voorraad
liggen. Tot slot heeft Berco na de
plaatsing van de definitieve order
geen contact meer met DAF, tenzij
ze tegen een probleem aanloopt.
Menig technisch bedrijfskundige zal
hier een interessante uitdaging in
zien. Berco gaat deze uitdaging al 25
jaar lang aan in samenwerking met
WSD, een organisatie die mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt koppelt
aan werkgevers. Dit zijn mensen
met bijvoorbeeld een verstandelijke
beperking, een lichamelijke handicap of
een leerachterstand.
Volgens de Participatiewet moet elk
groot bedrijf vijf procent mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
hebben. Bij Berco heeft echter de helft
van de werknemers een afstand tot
de arbeidsmarkt. Deze werknemers
werken volledig geïntegreerd bij Berco
en het behaalde kostenvoordeel wordt
doorgegeven aan de klant. Door op
deze manier te werken kan Berco het
werk in Schijndel behouden en zelfs
uitbreiden, zowel aan de boven- als
onderkant van de arbeidsmarkt: winwin. Berco voelt zich sociaal betrokken
bij deze werknemers en is onderdeel
van de stichting AANtWERK, waarmee
ze het in dienst nemen van mensen
met afstand tot arbeidsmarkt promoten.
Veel werkgevers zijn namelijk sceptisch

over het in dienst nemen van deze
mensen, maar volgens Sterks is dat
helemaal niet nodig. “Onze mensen
zijn supergemotiveerd, je moet
alleen leren om een goede match te
maken met hun talenten.” Wel zijn
de
productieprocessen
aangepast
aan de capaciteiten van deze groep
medewerkers. Het productieproces
wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt
volgens het Poka Yoke-principe, zodat
er weinig fouten worden gemaakt.
Een voorbeeld is een scharnier die
aanvankelijk symmetrisch was, maar
asymmetrisch is gemaakt, zodat hij
slechts op één manier gemonteerd kan
worden.
Uitdagingen
Ondanks dat Berco met haar 400
werknemers wettelijk gezien te groot
is om een midden- en kleinbedrijf
(MKB) genoemd te worden, hangt er
volgens Sterks wel een MKB-sfeer.
Berco heeft weinig hiërarchie, is een
vrij platte organisatie en er heerst geen
vergadercultuur. Sterks ziet het als een
uitdaging om die sfeer te behouden
terwijl het bedrijf groeit. Berco kan
nu flexibel zijn naar haar klanten toe
en wil dat blijven. Ze werken vaak
in teams volgens het zogenaamde
simultaneous engineering, wat inhoudt
dat verschillende partijen tegelijkertijd
bezig zijn met hetzelfde product.
Hiervoor is goede samenwerking
onmisbaar. Om dit te realiseren zal
Berco blijven werken aan een intensieve
en persoonlijke samenwerking met
zowel klanten als leveranciers.

SEPTEMBER 2016 SCOPE
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Partners in excellentie
Partners in excellentie: een breed begrip met een brede interpretatie. SCOPE
ging het gesprek aan met TU/e alumnus Roel Gijsbers van ENS Technology
(Environmental Nano Solutions), een relatief jong bedrijf met vergevorderde
technologieën. Wat voor samenwerkingsverbanden komen er allemaal bij kijken
om deze simpele, slimme en superefficiënte technologie tot een succes te
maken?

TEKST Janneke Hillenaar DESIGN Koen Hofstraat

Samenwerking leidt tot excellentie

Klein bedrijf, grote mogelijkheden

ENS is een bedrijf dat door middel
van een energiezuinige technologie,
gebruikmakend van positieve ionisatie,
zorgt voor het afvangen van fijnstof en
ultrafijnstof uit de lucht. Vermindering
van fijnstof zorgt voor bevordering
van de volksgezondheid. Dit sluit goed
aan bij de missie van het bedrijf: op
een duurzame manier het leefklimaat
van mens en dier verbeteren. “Sinds
tweeënhalf jaar zijn we op de markt
met een systeem dat zo betrouwbaar
is dat het zonder problemen breed
toegepast kan worden”, zo zegt Gijsbers.
Innovatie binnen deze technologieën
en de implementatie ervan is erg
belangrijk en daarom zijn onderzoeken ontwikkelingsaspecten van alledag.
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Om dit te kunnen realiseren, werkt
ENS samen met verschillende partners,
waaronder zuster-bedrijven,
de technische universiteiten in
Eindhoven en Delft en diverse andere
stakeholders.
Zusterbedrijven

ENS wordt vergezeld door twee
zusterbedrijven: IMG Europe en
Wijnroemer Relief Goods (WRG). IMG
is een bedrijf dat gespecialiseerd is
in infectiepreventie. Met WRG is het
ooit allemaal begonnen. Het bedrijf
is leverancier van noodhulpgoederen,
met als grootste afnemer Artsen
zonder Grenzen. Alle drie de bedrijven
hebben dezelfde idealistische rode
draad, namelijk het verbeteren van de

leefomstandigheden en gezondheid in
de maatschappij. Ondanks ditzelfde
ideaal handelen de bedrijven in
totaal verschillende sectoren. “De op
te lossen problemen zijn namelijk
anders en daardoor behoren de diverse
eindproducten tot een verschillende
markt. Op die manier bijt het elkaar
niet, maar vult het elkaar aan”, vertelt
Gijsbers.
De drie bedrijven zijn verschillend,
maar ondersteunen elkaar onderling.
Daarnaast werken ze samen met andere
bedrijven. Een voorbeeld hiervan

“Het bijt elkaar niet, het
vult elkaar aan”

is RAVO. RAVO is een bedrijf dat
straatveegwagens produceert.
“Daar hebben wij een efficiënt
fijnstofafvangsysteem voor bedacht,
dat samen met hen ontwikkeld is en in
licentie door RAVO wordt afgenomen”.
Universiteiten

“Bij IMG was men bezig met de
vraag hoe het fijnstof af te vangen
dat bacteriën gebruiken als medium
om zich via de lucht te verplaatsen.
Gelijktijdig werd op de TU Delft gewerkt
aan de basistechnologie van de positieve
ionisatie. Dit is een zeer energiezuinige
technologie om fijnstof af te vangen.
Deze samenloop bleek de oplossing
om op alternatieve wijze dit probleem
aan te pakken en zo is ENS ontstaan.
Vele experimenten en projecten in
verschillende sectoren, zoals in de
industrie en de veehouderij, volgden.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan
toepassingen in de infrastructuur en het
stedelijk gebied.” Een mooie toepassing
in Eindhoven is het project ‘De longen
van de stad’. In dit project wordt ervoor

gezorgd dat de parkeergarages als
luchtzuiverende elementen in de stad
gebruikt kunnen worden, doordat hierin
fijnstof afvangende systemen worden
geplaatst. Deze zuiveren niet alleen
de lucht in de parkeergarage, maar
verbeteren ook actief de luchtkwaliteit
in de binnenstad. Dit project lijkt zeer
succesvol en binnenkort zal er dan ook
meer over bekend worden gemaakt.
“Eindhoven is erg vooruitstrevend als
het gaat om luchtkwaliteit. Projecten
zoals deze zijn uniek in de wereld,
maar als het in Eindhoven kan, kan het
overal.”

“Wanneer is innovatie
open?”
Open innovatie

Op de vraag of en hoe ENS werkt met
open innovatie, antwoordt Gijsbers het
volgende: “Kijk, je kunt je afvragen:
wanneer is innovatie open? Als iemand
met een berg patenten binnenkomt

en samen aan tafel wil gaan zitten
om een oplossing te zoeken, komt
het erop neer dat niemand anders
kan gaan ontwikkelen wat daar
bedacht wordt. Dat is toch geen
schoolvoorbeeld van open innovatie.”
Wanneer zich ergens een probleem
voordoet, komt vanuit allerlei hoeken de
vraag hoe er iets aan gedaan kan worden.
Er zijn vaak diverse stakeholders bij
betrokken. “Nauwe samenwerking met
deze verschillende belanghebbenden
zou je open innovatie kunnen noemen.
Je hebt het nog steeds over beschermde
technologie, maar je gaat wel samen aan
een oplossing werken”, aldus Gijsbers.
“Door deze samenwerking kan er zelfs
gezorgd worden voor extra toegevoegde
waarde
voor
de
maatschappij,
naast alleen het oplossen van het
kernprobleem.” Dat is iets wat je nooit
alleen kunt. Je hebt in een bepaalde
context met heel veel zaken en belangen
rekening te houden. “Waar wij zelf
het minst goed in zijn, is de verkoop.
Er zitten hier allemaal techneuten
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met werk genoeg, die tot op detail
dingen uitzoeken, maar een echte
verkoopafdeling hebben we niet.” Hier
liggen kansen voor de toekomst. Ook
bij internationale partners zouden
mogelijkheden kunnen worden gezocht.
Luchtvervuiling is een wereldprobleem
en dat maakt dat bedrijven zoals wij en
de bijbehorende technologieën enorme
groeipotentie hebben.”

Andere
aspecten
waarop
ENS
Technology zich nog zou kunnen
richten is het inzichtelijk maken van de
activiteiten van systemen, door middel
van sensoren. Zo kunnen mensen
indicaties krijgen van wat luchtreiniging
nou daadwerkelijk teweegbrengt. Ook
zijn er mogelijkheden om de industriële
systemen van een meer eigentijds
design te voorzien. “Dit zijn goede
toevoegingen, maar die liggen niet

direct binnen onze eigen expertise.”
‘Partners in excellentie’, het gaat niet
alleen om grote bedrijven die niet
zonder elkaar kunnen bestaan, maar
juist ook over kleinere bedrijven binnen
een netwerk van diverse partners. Uit
de praktijken binnen ENS Technology
blijkt dat excellentie partnerschappen
vereist en deze zijn essentieel voor een
succesvol resultaat.

“Eindhoven is erg vooruitstrevend als het
gaat om luchtkwaliteit. Projecten zoals
deze zijn uniek in de wereld, maar als
het in Eindhoven kan, kan het overal.”
Roel Gijsbers
Roel Gijsbers heeft vanaf zijn afstuderen gewerkt als docent en onderzoeker aan de faculteit
Bouwkunde op de TU/e. Hij is hier tevens gepromoveerd en heeft vele publicaties op zijn naam
staan. Gijsbers deed veel onderzoek naar de bouwkundige kant van noodhulp en de daarbij
horende productontwikkeling. Hij kwam terecht in een samenwerkingsverband met WRG,
waarna hij besloot hier te gaan werken. WRG is een zusterbedrijf van ENS Technology en zo is
Gijsbers bij dit bedrijf terechtgekomen. Ondanks dat het een andere tak van sport is dan zijn
werkzaamheden op de TU/e, komt zijn kennis over de implementatie van systemen in gebouwen
goed van pas. Daarnaast zijn het ‘out–of–the–box’–denken en de technische achtergrond
bruikbare eigenschappen.
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How do you make a
lithography system that
goes to the limit of what
is physically possible?
At ASML we bring together the most creative minds in science and technology to develop
lithography machines that are key to producing cheaper, faster, more energy-efficient
microchips. Our machines need to image billions of structures in a few seconds with an
accuracy of a few silicon atoms.
So if you’re a team player who enjoys the company of brilliant minds, who is passionate
about solving complex technological problems, you’ll find working at ASML a highly
rewarding experience. Per employee we’re one of Europe’s largest private investors
in R&D, giving you the freedom to experiment and a culture that will let you get
things done.
Join ASML’s expanding multidisciplinary teams and help us to continue
pushing the boundaries of what’s possible.

www.asml.com/careers

/ASML

@ASMLcompany
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Faculteit
Iteratief ontwerpen van een product is erg
belangrijk voor een bedrijf als ASML. Bij iteratief
ontwerpen wordt het product ontwikkeld en
herhaaldelijk verbeterd. Echter zijn de drivers
van dit soort leren tot op heden niet bekend. Dr.
Alex Alblas heeft daarom in samenwerking met
ASML onderzoek gedaan naar de drivers achter
dit proces. Dit alles heeft geresulteerd in een
boek: Insight Driven Design.
TEKST Maurits de Koning FOTOGRAAF Tom Hessels DESIGN Cindy van der Wijst

Leer van je fouten
De vaardigheid van een bedrijf om
systematisch te leren van fouten blijkt
cruciaal te zijn voor het afronden van
een productontwerp. Dit leerproces
kan worden weergegeven door middel
van een leercurve. Hierin wordt de
vaardigheid in een handeling uitgezet
tegen de hoeveelheid ervaring een
organisatie heeft in een bepaald
gebied, zoals het leren van fouten.
In het onderzoek worden de factoren
onderzocht die ervoor zorgen dat deze
curve sneller doorlopen kan worden.
Om dit proces te begrijpen moet eerst
de situatie worden geschetst. In een
algemeen bedrijf wordt een product eerst

ontworpen en daarna geproduceerd. De
verdere optimalisaties die daarna nog
gebeuren zijn grotendeels gefocust op
de productie van het desbetreffende
product. Bij ASML is de situatie anders.
De producten van ASML komen
meermaals terug in de ontwerpfase. Dit
komt door de complexiteit van en het
voortschrijdend inzicht in een bepaalde
technologie. Om een productontwerp
af te ronden is een intensief test proces
nodig: er wordt geleerd van de eigen
fouten. Hoe beter een bedrijf is in
het leren van de gemaakte fouten des
te sneller kan de leercurve worden
doorlopen.

Debuggen: hoe en waarom?
Alex Alblas legt uit dat om het
onderzoek goed te begrijpen er eerst
gekeken moet worden naar de vraag:
waarom wordt de leercurve onderzocht?
Alex Alblas: “De belangrijkste reden is
dat de prestatiematen zoals doorlooptijd
onderzocht worden in een situatie die
niet stabiel is. In een stabiele situatie is de
doorlooptijd lineair of heeft deze bovenof ondergrenzen. In een instabiele
situatie heeft de doorlooptijd van een
proces de vorm van een leercurve. Dit
was het uitgangspunt van het onderzoek.
In het onderzoek is door middel van het
analyseren van numerieke data gemeten
welke factoren van invloed zijn op de
leercurve. Voorbeelden hiervan zijn
het aantal debugs en de tijd die het een
medewerker kost een bug op te lossen.
Een debug is een ‘fout’ in het systeem
die is opgelost.
Uiteindelijk zijn er negen drivers
geïdentificeerd. Belangrijke drivers
zijn o.a. de snelheid van het iteratief
ontwerpen en de snelheid van het
debuggen, maar ook de mate waarin
een debug laat wordt gevonden in het
testproces. Naast het identificeren
zijn de drie onderzoekers nog een
stap verder gegaan door zeven
‘managementprincipes’ te ontwikkelen.
Hiermee is een bedrijf in staat om
de leercurve te managen en de
voortdurende stroom van debugs en
ontwerpwijzigingen
te
beheersen.

SCOPE

14

SEPTEMBER 2016

Alex Alblas
Alex Alblas werkt nu als Universitair
Docent “New Product Development”.
Daarnaast is hij bij ASML ook actief als
procesverbeterings-specialist. Hij studeerde
in 2006 als Technisch Bedrijfskundige af
aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2011
behaalde daar hij zijn PhD en werkte samen
met ASML. Na het studeren heeft hij ook nog
twee jaar gewerkt aan de Rijksuniversiteit
Groningen als senior onderzoeker, waarna
hij naar Eindhoven kwam en weer met
ASML samenwerkt.

Alblas: “Een voorbeeld hiervan is het
management principe ‘upstream quality’
met als prestatiemaat ‘debug lateness’.
Dit principe geeft richtlijnen om ervoor
te zorgen dat de al eerder bekende bugs
vroeg uit het ontwerp worden gehaald.”
Dit managementprincipe heeft al tot
veel verbetering geleidt. “Doordat
onderzoeksresultaten zijn vertaald in
managementprincipes heeft ASML
ook echt wat aan de uitkomsten. Veel
van de gevonden principes zijn dan

“We zouden studenten
meer moeten begeleiden in
het leren van fouten.”
ook geïmplementeerd. Deze stap in
het onderzoek draagt niet bij aan de
academische kennis, maar zorgt er wel
voor dat het onderzoek ook in andere
bedrijven in de hightechmachinebouw
van betekenis kan zijn.”
Fundamenteel en succesvol onderzoek
In het boek is fundamenteel onderzoek
vertaald naar bruikbare taal voor
managers. Maar het project levert ook
academische resultaten. Samen met
collega’s dr. Sarah Gelper en professor
Fred Langerak is Alex Alblas bezig
met het publiceren van een onderzoek
over het leren van fouten. “Uit recent
onderzoek is gebleken dat het leren van
deze fouten een sterker effect heeft dan
het leren van successen. Een fout dwingt
je om aan alternatieve oplossingen te

denken terwijl een succes je de neiging
geeft om met het zelfde door te gaan.”
Het gedane onderzoek kan ook een
effect hebben op de dagelijkse praktijk.
Het zou zelfs effect kunnen hebben op
de manier waarop er les wordt gegeven.
Zo vertelt Alblas: “Het zou zomaar
kunnen dat wij ons als docenten te
veel richten op het leren van succes.
We zouden studenten meer moeten
begeleiden in het leren van fouten.”
Tijdens zijn academische carrière
heeft Alblas regelmatig samengewerkt
met ASML. Alblas: “Ik vind ASML
een bijzonder bedrijf. Er werken veel
slimme mensen, er is veel ruimte
voor onderzoek en het werk is in veel
gevallen uniek.” Twee jaar geleden bood
professor Fred Langerak, hoogleraar aan
de Technische Universiteit Eindhoven,
Alex Alblas de kans om weer samen
te werken met ASML. Hij greep deze
kans met beide handen aan. Alblas: “De
samenwerking was bijzonder succesvol.
Dit komt doordat we in staat zijn om
fundamenteel onderzoek te combineren
met gevalideerde resultaten. Als
academici heb je er wat aan, maar ook
ASML heeft er zijn voordeel bij. Met
name het gezamenlijk schrijven van
het boek ‘Insight Driven Design’ is een
goed voorbeeld van symbiose tussen
wetenschap en het bedrijfsleven.”
Alblas legt verder uit: “Door er een boek
van te maken werden wij gedwongen
om het academische verhaal te

koppelen aan het managementverhaal.
Er moesten principes en heuristieken
gevonden worden om het toepasbaar
te maken in de praktijk. Het boek is
samen geschreven met managers van
ASML. Het is een effectieve manier
om de kennis vast te leggen en ervoor
te zorgen dat het toepasbaar is in de
praktijk.”
Grote impact
Dit onderzoek heeft met name een
impact op de velden productontwikkeling
en operations management. Met
dit onderzoek is de interface tussen
beide velden verkend, wat daarvoor
relatief onontgonnen terrein was. Alex
Alblas: “Met dit onderzoek hebben
wij bijgedragen aan de algemene
managementliteratuur, met de focus
op het leren van fouten. Dit onderwerp
krijgt nog te weinig aandacht.”
Naast de bijdrage aan de algemene
management literatuur is ASML er
ook op vooruit gegaan. Zo leiden de
adviezen die in dit boek gedaan zijn
tot verbeteringen in de organisatie.
Hoogstwaarschijnlijk
blijven
Alex
Alblas en ASML samen werken, wordt
er gekeken of de verkregen resultaten
ook voor andere delen van ASML
gebruikt kunnen worden en kan de
generaliseerbaarheid van de resultaten
worden onderzocht.
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Faculteit
Dit jaar viert de opleiding Technische Bedrijfskunde haar gouden jubileum.
Gedurende deze 50 jaren is er nogal wat veranderd, niet alleen binnen de
studie, maar ook in het bedrijfsleven, het onderzoek en in de maatschappij.
prof.dr.ir. Will Bertrand en dr.ir.Eric van der Geer-Rutten - Rijswijk spraken
over al deze veranderingen, de huidige situatie en het toekomstbeeld van
Technische Bedrijfskunde.
TEKST Jan Kleinlugtenbeld FOTOGRAFIE Hilde Weerts

Goud!
De beginjaren
In 1964 namen prof. ir. C. de Beer, prof. dr.
M. Daniëls en prof. ir. W. Monhemius het
initiatief
om
de
studierichting
Bedrijfskunde op te richten. De studie
bouwde, met een eigen kandidaatsen ingenieursprogramma, voortop de
propedeuse Werktuigbouwkunde. Vóór
de oprichting van de studie, bestonden er al mogelijkheden om binnen de
studies Werktuigbouwkunde, Electrotechnieken, Technische Natuurkunde
met een bedrijfskundige oriëntatie het
ingenieursprogramma te volgen.
De Beer, Daniëls en Monhemius vonden
het echter nodig om een complete opleiding aan te bieden. Een opleiding waarin
men de vakgebieden productietechnologie, bedrijfspsychologie, bedrijfseconometrie en organisatiekunde combineert
met als doel de vaardigheden te ontwikkelen om bedrijfsprocessen te kunnen
analyseren en ontwerpen.
Voordat men in 1972 definitief het
akkoord kreeg om een technisch
bedrijfskundig ingenieursdiploma uit
te reiken, was er veel weerstand tegen
het verzoek tot oprichting. Men wilde
niet geloven aan het ‘vervlechten’ van
de maatschappijwetenschappen met de
technische wetenschappen. Vanuit het
bedrijfsleven was er echter juist vraag
naar technisch bedrijfskundigen. Mede
daardoor gaf het ministerie uiteindelijk
toestemming om een ‘opleiding in
oprichting’ te starten.
SCOPE
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In het eerste jaar kon men niets anders
dan binnenshuis studenten overtuigen
om deel te nemen aan het nieuwe
studieprogramma. Het was echter lastig,
aangezien de keuze voor Technische
Bedrijfskunde geen enkele zekerheid
bood. “De beslissing om over te stappen
naar Bedrijfskunde was een grote gok,
er was immers nog niets zeker. De
studie was nog in oprichting, de vakken
moesten nog worden samengesteld,
er waren maar een beperkt aantal
docenten beschikbaar en niemand
kon garanderen dat je uiteindelijke
diploma überhaupt waarde had,” aldus
Will. Uiteindelijk gingen een kleine
30 studenten per 1 september 1968 de
uitdaging aan.
In de daaropvolgende jaren ontwikkelde
de studie zich voorspoedig. Ook de
studentenaantallen namen sterk toe. In
1972 werd de ‘opleiding in oprichting’
door het ministerie geëvalueerd en
definitief goedgekeurd. In 1989 kwam
de bevestiging dat men de goede
keuze had gemaakt; ongeveer 400
eerstejaars schreven zich in. In de
jaren daarna daalde het aantal echter
weer, omdat andere universiteiten
besloten om ook een bedrijfskundige
studie op te zetten. Aan het begin van
het nieuwe millennium heeft men
daarom het ingenieurskarakter van
de opleiding versterkt, zodat de studie
zich duidelijker onderscheidt van de
algemene bedrijfskundige opleidingen.

In de beginjaren bestond Technische
Bedrijfskunde vooral uit de vakgebieden
van de oprichters: Werktuigbouwkunde,
Bedrijfspsychologie
en
Bedrijfseconometrie. Een combinatie van
vakken in de richtingen werkplaats-techniek en; bedrijfsmechanisatie,
bedrijfspsychologie, optimalisatie, en
statistiek kenmerkte het toenmalige
studieprogramma. Daarnaast, werden
deze zeer specifieke vakken gecombineerd met de meer algemene vakken
bedrijfssociologie, organisatiekunde en
bedrijfseconomie.
Trends
Door
de
jaren
heen
hebben
verschillende trends, in zowel het
bedrijfsleven als in het onderzoek,
ervoor gezorgd dat er nieuwe aspecten
aan Technische Bedrijfskunde zijn
toegevoegd. “In 1978 was er de vakgroep
‘Operations Research’, onder leiding
van Monhemius, voortgekomen uit
het vakgebied bedrijfseconometrie.
Het onderzoek naar bedrijfsprocessen
werd op den duur zo divers, dat er
verschillende stromen binnen de groep
ontstonden. Er waren medewerkers
geïnteresseerd in het kwantitatief
modelleren van specifieke processen,

“Op een gegeven moment
rolden bijvoorbeeld de
derdewereldrolstoel door
de gang.”

andere hadden meer belangstelling
voor Informatie Technologie, weer
anderen voor het algemene gebruik
van statistische technieken. Aangezien
de omvang van de vakgroep op een
gegeven moment het optimale aantal
mensen had overstegen, besloot men
de groep in drieën te splitsen,” zo vertelt
Will Bertrand. Op deze manier bleven
de vakgroepen veranderen aan de hand
van het onderzoek dat op dat moment
relevant was. Een goed voorbeeld
daarvan was de grote belangstelling
voor assertiviteitstrainingen. In de jaren
‘50 en ‘60 waren er nog duidelijke
gezagsstructuren in de maatschappij.
Binnen de universiteit was dat
vooral te merken aan de leerstoelen.
Elke leerstoelhouder had zijn eigen
medewerkers en iedereen binnen het
leerstoeldomein wist zijn plek. Aan
het einde van de jaren ’60 ontstond
de democratiseringsbeweging. Binnen
bedrijven en afdelingen moest men
meer op voet van gelijkheid met elkaar

“De beslissing om
over te stappen
naar Technische
Bedrijfskunde was voor
de eerste generatie een
grote gok.”
omgaan. Dat was niet voor iedereen
een makkelijke stap. Opkomen voor
jezelf, assertiviteit dus, was een tijdlang
een belangrijk aandachtspunt en werd
zodoende onderwerp van onderzoek

Prof. dr. ir. Will Bertrand
J. Will M. Bertrand is professor in Production
and Operations Management bij de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences. In 1970 rondde hij zijn studie
Industrial Engineering and Management
Science aan de TU/e af, waarna hij in 1981
zijn PhD behaalde. Van 1984 t/m 1985
werkte hij voor ASM in Veldhoven. Daarna,
ging hij bij Philips aan de slag als hoofd
Logistiek. In 1988 werd hij volledig professor
aan de TU/e. Van 1989 tot 1994 was een
hij lid van de Production & Operations

Management Society en van 1995 t/m
2001 lid van het bestuur van de European
Operations Management Association.
Tevens was hij van 1993 t/m 2003 Scientific
Director van de Onderzoeksschool Beta.
Daarnaast, heeft hij tijdens zijn carrière
veel consultancy werk gedaan voor o.a.
Philips, PLM, DSM, KLM en NSR. Momenteel
is hij actief als beleidsdirecteur binnen
de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences.

binnen de bedrijfspsychologie.
In het verleden zijn er door de
eerder genoemde trends heel wat
verschillende vakgroepen ontstaan,
maar ook weer opgeheven. Zo bestond
er in de jaren ’70 een groep AT, ofwel
Aangepaste Technologie. Will vertelt:
“De vakgroep AT was voortgekomen
uit de groep Werkplaatstechniek van
de afdeling Werktuigbouwkunde. AT
hield zich vooral bezig om met het
bedenken van technische oplossingen
voor problemen in delen van de
wereld waar er geen geavanceerde
technische kennis beschikbaar is.
Ontwikkelingssamenwerking was in
die jaren een zeer populair thema,
en velen wilden een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van de derde
wereld. Op een gegeven moment rolde
bijvoorbeeld een prototype van de
derde-wereldrolstoel door de gangen
van het Paviljoen. Deze rolstoel was zo
aangepast dat hij zelfs in ruig terrein
bruikbaar was.” Na een tijd werden
deze activiteiten voor Technische
Bedrijfskunde steeds minder relevant
geacht en zodoende kwam er na het
vertrek van ir. B. van Bronckhorst,
een van de grote voorstanders van dit
soort technisch onderzoek, een einde
aan de vakgroep AT. Tegenwoordig
zullen dit soort grote veranderingen
niet meer zo snel plaatsvinden.
De capaciteitsgroepen, zoals de
overkoepelende groepen waarbinnen
verschillende
vakrichtingen
zich
bevinden nu heten, zijn redelijk stabiel.
“In de capaciteitsgroepen is er natuurlijk
altijd sprake van veranderingen in het
onderzoek, maar over het algemeen
zijn de capaciteitsgroepen in de kern
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stabiel. Het ligt nu meer voor de hand
om de samenwerking op te zoeken met
andere capaciteitsgroepen, ook buiten
onze faculteit, dan dat voor elke nieuwe
trend een vakgroep opgezet wordt. Een
goed voorbeeld daarvan is de nieuwe
combinatie in onderwijs en onderzoek
op het gebied van Data Science en
Entrepreneurship.
Onderzoeken
hebben door een dergelijke bundeling
van krachten overigens momenteel ook
een grotere kans.”
Inzetten op krachten
Door de jaren heen is de studie
Technische
Bedrijfskunde
nogal
wat over en weer gegaan tussen
de ‘harde’ technische kant en de
ontwerpmethodiek. In de beginjaren
voerden de werktuigbouwkunde-vakken
de boventoon, waardoor er ook veel
wiskundige vakken nodig waren. Aan het
einde van de jaren ‘80 kwam
er
meer
aandacht
voor
innovatie en het managen van
innovatie. Dit kwam in een
stroomversnelling nadat de faculteit
aan het begin van de jaren ’90
een strategische bijeenkomst had
gehouden over de positionering van de
opleiding als ‘Technische Bedrijfskunde’,
ter onderscheiding van de algemene

dr. ir. Eric van
der Geer-Rutten Rijswijk
Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk (36 jaar)
studeerde van 1998 t/m 2004 Technische
Bedrijfskunde aan de TU/e. Daarna, heeft
hij tussen 2004 en 2008 zijn PhD in Arbeidsen organisatie psychologie gehaald. Na
zijn PhD is Eric direct actief geworden
binnen de faculteit. Tussen 2008 en 2012
was hij adjunct-onderwijsdirecteur en van
2012 tot en met 2015 adjunct-directeur
bedrijfsvoering van de faculteiten IE&IS en
Industrial Design. Vanaf 2015 vervult hij zijn
huidige functie als onderwijs- en Graduate
Program directeur bij de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences.
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bedrijfskundige opleidingen. “Het
onderzoek in Eindhoven was in die
tijd vooral sterk op het gebied van
kwalitatief en kwantitatief onderzoek in
de logistiek. Maar aangezien je op één
been niet kan staan, moest men nog
een andere pijler vinden. Tijdens de
conferentie werd duidelijk dat er op het
gebied van innovatie Management al
veel kennis in huis was, maar nog veel
winst te halen viel en zo geschiedde,”
verklaart Will Bertrand. Aan het
einde van de jaren ’90 heeft
deze
ontwikkeling
geresulteerd
in de inrichting van de twee
masteropleidingen: een master in
Logistiek en een master in Innovation
Management. Daarnaast besloot men in
1994 om het technisch bedrijfskundig
onderzoek
te
stimuleren
door
samen met de faculteiten Wiskunde
en Informatica van de TU/e en de
faculteit Technische Bedrijfskunde
van de Universiteit Twente de
onderzoekschool Beta te starten. Deze
ontwikkeling past bij de verschuivingen
in de academische wereld, waarbij
steeds meer nadruk is komen te liggen
op publicatie van wetenschappelijke
artikelen.
“Het
publiceren
van
monodisciplinair
onderzoek
is
zelfs zo belangrijk geworden dat er

niet veel ‘eigen’, multidisciplinair
geïnteresseerde
afgestudeerden
binnen de faculteit aan het werk gaan.
Hierdoor wordt het ook steeds lastiger
om docenten voor ‘integratievakken’ te
vinden. In deze vakken is het namelijk
belangrijk het brede bedrijfskundige
inzicht te hanteren, maar daarvoor
heb je natuurlijk het liefst ingenieurs
met een technisch bedrijfskundige
achtergrond,” aldus Eric. Eric vervolgt:
“We proberen onze studenten via een
excellentietrack te interesseren voor
een vervolgloopbaan in het onderzoek
en onderwijs. Misschien is het in de
toekomst ook een idee om voor meer
van dergelijke aanwas te zorgen, door
bij dergelijke vakken bijvoorbeeld
deeltijddocenten in te zetten, zodat
men ook deels in het bedrijfsleven kan
werken.”
De Toekomst
Wat er in de toekomst in de studie gaat
veranderen is moeilijk in te schatten,
maar Eric is er van overtuigd dat we
voor de nabije toekomst een van de
grootste veranderingen al achter de
rug hebben. “De invoering van het
Bachelor College had een immense
invloed op het studiepakket. Het was
een ware uitdaging om alle aspecten

“Het publiceren van monodisciplinair
onderzoek is zelfs zo belangrijk
geworden dat er niet veel ‘eigen’,
multidisciplinair geïnteresseerde
afgestudeerden binnen de faculteit aan
het werk gaan.”
van
Technische
Bedrijfskunde
in de majorvakken te vangen en
daarnaast rekening te houden met
een zekere opbouw van voorkennis
aansluitend op de basisvakken.” Het
Bachelor College geeft de Technische
Bedrijfskundestudent in zekere zin
meer uitdaging, een kans op extra
profilering en door met name de
basisvakken en de USE-leerlijnen ook
een beter inzicht in de behoefte aan
multidisciplinariteit.
Volgens
Will
was de verandering naar het Bachelor
College onvermijdelijk. “Vroeger was
er de ‘oude’ houding, zoals ze dat nu
noemen. Men richtte het studiepakket
zo in, dat het ook een sterk selectieve
werking had met betrekking tot
zelfredzaamheid; alleen de zelfstandige,
zelfsturende en zelfbewuste student
zou blijven. Dat was namelijk het beeld
dat men van een ingenieur had. De
technische universiteit was er immers
niet om ingenieurs te ‘maken,’ maar
ook om studenten te selecteren op
geschiktheid voor het ingenieursberoep.
Dit kwam voort uit het selectieve
maatschappijbeeld.
Tegenwoordig wordt iedereen in

“Ook in de toekomst moet
de basis staan als een
huis.”
principe gelijkgesteld en zorgt men
ervoor dat iedereen die het VWO
afmaakt een kans krijgt om de

universiteit af te ronden. Deze andere
instelling heeft voor veranderingen
binnen het middelbaar onderwijs
gezorgd, waardoor ook de universiteit
genoodzaakt was om daarin mee te gaan
in de vorm van tussentoetsen, huiswerk,
extra opdrachten, extra begeleiding,
enzovoort.” Het Bachelor College heeft
dus voor veel veranderingen gezorgd,
maar volgens Eric heeft de kwaliteit van
de studie daar zeker niet onder geleden.
“De studie Technische Bedrijfskunde is
zeker niet makkelijker geworden door
de invoering van het Bachelor College.
De majorvakken hebben we zo weten in
te richten dat men in de kern hetzelfde
leert als vroeger. De extra uitdaging
die men vroeger in de diepte zocht,
zit nu verwerkt in de combinatie van
keuzevakken en USE-leerlijnen. De
proeve ligt uiteraard in de aansluiting
met de doorstroommasters Operations
Management & Logistics (OML) en
Innovation Management (IM) van onze
faculteit. Daarnaast is het belangrijk
om te concluderen dat bedrijven
de meerwaarde van Technische
Bedrijfskunde nog steeds in elke fase
van de opleiding erkennen. Ook in de
toekomst moet de basis staan als een
huis. Bedrijven moeten in de major
herkennen dat het om Technische
Bedrijfskunde gaat, daar moeten we
zeker niet van afwijken.” Over de
belangstelling van bedrijven voor
Technisch Bedrijfskundigen hoeft men
zich volgens Will ook in de toekomst
geen zorgen te maken. “De kans op een

baan is altijd al voortreffelijk geweest.
Bedrijven zijn altijd geïnteresseerd
in optimaliseren en innoveren van
processen. Het inlevingsvermogen
dat nodig is om tot de kern van het
probleem te komen en het doorbouwen
naar een geschikte oplossing vergt een
bepaalde zienswijze, een integratie
van technische vaardigheden en een
kritisch, multidisciplinair perspectief
waarover de technisch bedrijfskundige
als geen ander beschikt.”
Al met al is er in de afgelopen 50 jaar
enorm veel veranderd. Het studiepakket,
de onderwijsvorm en het onderzoek
hebben, mede door veranderingen in
de maatschappij, grote wijzigingen
ondergaan. Wat in al die jaren echter
niet is veranderd, is het feit dat bedrijven
niet zonder technisch bedrijfskundigen
kunnen. Dat zal ook in de toekomst niet
veranderen. Wat er wel gaat veranderen
mag dan onzeker zijn, maar we mogen
met gepaste trots stellen dat ‘wij’ het
technisch bedrijfskundig vakgebied in
de afgelopen 50 jaar op de kaart hebben
gezet.
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Elevator pitch
FOTOGRAFIE Kinga Droog DESIGN Hilde Weerts
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B&R Beurs Eindhoven
De nieuwe én enige
studentenbeleggingsvereniging in
Eindhoven
Wie zijn wij?
B&R Beurs Eindhoven is een studentenbeleggingsvereniging, opgericht door tien
TU/e-studenten. Ons doel is om studenten met
interesse in beleggen bij elkaar te brengen. Door
middel van cursussen, lezingen, evenementen
en een interne competitie leren leden de ins en
outs van beleggen. Basiskennis van beleggen is
niet vereist, iedereen kan meedoen. Naast de
leerzame activiteiten wordt er ook iedere week
een borrel georganiseerd, zodat beleggers elkaar
kunnen leren kennen. B&R Beurs Eindhoven
biedt dus een mix van gezellige en leerzame
activiteiten, waarbij je zelf de verhouding kunt
bepalen.
Hoe is B&R ontstaan?
Tijdens het Industria Congres van afgelopen
december kwam onze voorzitter, Noud Erents,
met het idee om een beleggingsvereniging op te
zetten om in te spelen op de belangstelling van
studenten voor beleggen. Wij zijn van mening dat
vanuit de TU/e weinig aandacht is voor beleggen,
terwijl de belangstelling er bij studenten wel is.
Dit is bijvoorbeeld te zien aan de grote opkomst
op de jaarlijkse beleggingscursus van ING. In
samenwerking met B&R Beurs Rotterdam, dé
studentenbeleggingsvereniging van Rotterdam
met meer dan 900 leden, gaan we komend
collegejaar officieel van start.

een onderlinge competitie tussen teams. Zo
blijft het risico laag en is er veel ruimte om
kennis te delen. In de onderlinge competitie
handelen teams, samengesteld uit leden van de
vereniging, met eigen ingelegd geld op de beurs.
Natuurlijk ondersteunen wij de teams hierbij. De
winst die wordt behaald binnen een team wordt
verdeeld onder de leden van het team. Daarnaast
heeft iedere groep zijn eigen identiteit; de één is
bijvoorbeeld actiever dan de ander of belegt met
behulp van fundamentele analyses, terwijl de
ander gebruik maakt van technische analyses. In
deze keuze laten we de teams volledig vrij.
De bovengenoemde competitie is de hoofdactiviteit van de vereniging. De eerste maanden
van het komende collegejaar besteden wij
aan introductieborrels, een cursus beleggen
voor beginners, het vormen van teams en een
oefencompetitie op de bekende applicatie “BUX”.
Vervolgens, als iedereen zijn weg heeft gevonden,
start de officiële competitie in november.

Onze opzet
De beste aanpak om te leren beleggen is door het
zelf te doen. Daarom start B&R Beurs Eindhoven

Lid worden?
Ben jij nieuwsgierig naar beleggen? We
ontvangen graag nieuwe leden en leren je
graag de ins en outs van beleggen. Ook is er
vanaf het tweede jaar de mogelijkheid om een
bestuursfunctie te bekleden. Naast het feit dat
het erg leerzaam is, is het ook hartstikke gezellig
én staat het goed op je C.V. Ben je geïnteresseerd?
Aarzel dan niet om je in te schrijven via
www.bnreindhoven.nl. Hopelijk zien we je snel
op één van onze borrels!

Wie?

Elevator pitch

B&R Beurs Eindhoven
Noud Erents en Maxim Speetjens
www.bnreindhoven.nl

SCOPE biedt studenten, academici en
professionals een podium om innovatieve
ideeën te pitchen bij meer dan tweeduizend
lezers. Uw ‘elevator pitch’ hier?
E-mail SCOPE@industria.tue.nl
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Faculteit
Onderzoekers van onze faculteit trekken sinds januari 2015 de ontwikkeling
van het internationale GameBus project, in samenwerking met partners zoals
Telecom Italia. Het European Institute of Innovation and Technology financiert
circa € 350.000 voor de TU/e en meer dan € 400.000 voor diens Italiaanse
partners.

TEKST Willemijn Steens, Laura van Geel, Pieter Van Gorp DESIGN Koen Hofstraat

GameBus één jaar later
GameBus in het kort
GameBus is een applicatie die families
of teams van collega’s de mogelijkheid
geeft om elkaar gezond te houden door
middel van leuke wedstrijden. Deelnemers
worden uitgedaagd om cognitieve, sociale
en fysieke activiteiten te ondernemen
op een dergelijke manier dat iedereen
de mogelijkheid krijgt om te winnen via
activiteiten die hij of zij echt graag doet.
Externe apps en devices worden gekoppeld
en alle activiteitsdata wordt ethisch
behandeld onder het eigendom van de
eindgebruiker.
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In de SCOPE van september 2015 is al
een korte introductie gegeven over deze
sociale app die mensen stimuleert om
gezond bezig te zijn samen met hun
omgeving. Nu, één jaar later, geven
we graag een update over de stand van
zaken.
Op
dit
moment
nemen
ook
faculteitsmedewerkers deel aan de
eerste grote pilot omtrent eHealthtools
voor medewerkers. Hierdoor is er een
onderlinge strijd gaande tussen de vier
capaciteitsgroepen binnen IE. Zij spelen
met de nieuwe release van GameBus,
die eind mei 2016 publiek is gemaakt
voor Android en iOS gebruikers. Tijdens
deze pilot zijn er reeds verschillende

wekelijkse activiteiten georganiseerd
waaraan
deelnemers
konden
deelnemen. Enkele van deze activiteiten
waren hallway bowling, een sociaal
kaartspel (WeQu) en een sessie omtrent
het GameBus gekoppelde medical
device platform SelfCare. Via dergelijke
activiteiten hebben deelnemers diverse
prijzen kunnen winnen en daarnaast
kwamen ze op speelse wijze in contact
met collega’s van andere vakgroepen en
afdelingen.
Op de achtergrond wordt er ook hard
gewerkt om de functionaliteit van de
app te verbeteren.
Eind juli zijn de nieuwste updates

uitgekomen waarbij het onder meer
nog makkelijker werd om je wandel-,
fiets- en jogactiviteiten automatisch te
registreren.
De huidige pilot omtrent de vitaliteit
van medewerkers zal eind september
afgerond worden. Na deze pilot zal
er een nieuwe pilot gestart worden
waar iedereen van de TU/e aan kan
deelnemen. Dus vorm een team en ga
de uitdaging aan!

Aansluiten?
Afgelopen jaar hebben diverse studenten
via groepswerk, BEP en master thesissen
bijgedragen aan het evalueren van de app
bij diverse zorginstellingen. Zo waren er
pilots bij ZuidZorg, GGzE en Lunet Zorg.
Op dit ogenblik is er interesse vanuit
enkele verzekeraars. Als jij je hierbij aan
wilt sluiten, binnen of buiten je studie,
neem dan contact op met Pieter Van Gorp
(p.m.e.v.gorp@tue.nl).
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Carrière
Applied Micro Electronics “AME” B.V., is een jong
en groeiend bedrijf. Het streeft naar kwaliteit op
elk gebied en biedt jong talent de mogelijkheid
om zich binnen het bedrijf te ontwikkelen.
Zelfstandigheid en uitdagingen aangaan zijn van
belang om succesvol te kunnen zijn binnen AME.
Vol enthousiasme vertellen Maarten Koek en Marlie
van Gastel over AME.

TEKST Maarten Koek FOTOGRAFIE Hilde Weerts DESIGN Ruben Sikkema

Bij het rondlopen op de productieafdeling
van AME valt het al gelijk op; AME is
een bedrijf dat wordt gedreven door
jonge mensen. Het bedrijf ontwikkelt en
produceert producten met elektronica
voor verschillende klanten in diverse
markten, van slimme thermostaten,
de
besturing
van
bubbelbaden,
koffiemachines, elektrische fietsen tot
trapliften. AME streeft met een hoog
innovatief karakter om producten van
de beste kwaliteit te ontwikkelen en
deze te produceren voor haar klanten.
Betrokkenheid bij het hele proces
AME bedient verschillende klanten
in diverse markten. Het werkproces
begint met het begrijpen van de klant.
Marlie: “Hierbij gaan we samen met

de klant in gesprek om te kijken aan
welke functionaliteiten en specificaties
het product dient te voldoen. Als hierna
besloten wordt om met het project
verder te gaan, wordt een projectteam
samengesteld.
Het
projectteam
ontwikkelt het design, maakt een
prototype en gaat vervolgens uitvoerig
testen. De gemiddelde doorlooptijd van
een project is ongeveer negen maanden,
hierna start de productie. Doordat AME
het hele proces in huis uitvoert, oftewel
van ontwikkeling tot productie is het
mogelijk om snel te schakelen voor
eventuele verbeteringen. ”
AME richt zich voornamelijk op drie
technologieën: Sensing & Actuating,
Internet of Things en Power Conversion.

Maarten Koek
Na zijn bestuursjaar bij Industria begon
Maarten Koek aan zijn Master Operations
Management and Logistics. Hij wilde
naast zijn studie werkervaring opdoen,
ergens waar hij zijn studie in de praktijk
kon toepassen. In 2014 begon hij bij AME
als Logistics Engineer. Maarten: “Het
werk dat ik nu bij AME doe, is compleet
anders dan wat ik gewend was van mijn
bijbaantje in de supermarkt. Ik had voordat
SCOPE

24

SEPTEMBER 2016

ik bij AME ging werken veel positieve
verhalen gehoord over de uitdagingen en
verantwoordelijkheden die je hier krijgt. Ik
heb tot nu toe al heel veel geleerd over hoe
je het beste doelen op kan stellen en dat je
de raad van collega’s snel moet opzoeken.”
Op dit moment houdt hij zich bezig met een
aanpassing van het logistieke proces rond
de serviceorganisatie.

Foto AME

De kracht van jong
talent bij AME

Deze
technologieën
kunnen
in
verschillende
producten
worden
toegepast, want bij totaal verschillende
producten kan de technologie van
binnen nog wel hetzelfde zijn.
Jonge werknemers
Tijdens de rondleiding valt het op dat
er veel jonge mensen werkzaam zijn
bij AME. AME gelooft in de kracht
van jonge werknemers. Maarten: “De

je eigen projecten te managen. Dit
gaat natuurlijk gepaard met vallen
en opstaan, maar iedere keer leer je
weer iets dat je in de toekomst kunt
inzetten. Wat mij is opgevallen, is dat
als je op de universiteit bijvoorbeeld
een basisvoorraadniveau wilt bepalen,
dat daar allerlei ingewikkelde formules
aan te pas komen. Terwijl in de praktijk,
geldt dat als je het niet op de achterkant
van een bierviltje kan uitrekenen, het
negen van de tien keer te ingewikkeld is
en je beter voor een andere tactiek kunt
kiezen.”
Je moet de verantwoordelijkheid die
je krijgt naast oppakken, je ook eigen
maken. Maarten: “Het eigen maken van
je project betekent dat je zelf initiatieven
moet nemen om je project succesvol
te maken. Een andere belangrijke
eigenschap die hierbij een rol speelt is
zelfstandigheid.”

“Bij totaal verschillende
producten kan de
technologie van binnen
nog wel hetzelfde zijn.”

wetenschap op elektronisch maar ook
op managementgebied is voortdurend
in ontwikkeling. Door jonge mensen
aan te nemen blijft AME haar kennis
verversen met de laatste inzichten in de
academische wereld”. Marlie: “Jongeren
kunnen hun kennis hier verder
uitbreiden en AME biedt daarnaast
de mogelijkheid om op zowel carrière
als persoonlijk vlak jezelf verder te
ontwikkelen.”

AME is een jonge organisatie waar op
dit moment ongeveer 200 mensen
werkzaam zijn. Ondanks dat de
studenten die werkzaam zijn bij
AME veelal de baan naast hun studie
uitvoeren, krijg je als student toch
veel verantwoordelijkheid. Maarten:
“Je krijgt bij AME de ruimte om die
verantwoordelijkheden op te pakken.
Je leert je eigen doelen te stellen en

Partners in Excellence
De FD Gazellen award bewijst dat AME
een snelgroeiend bedrijf is. Deze prijs
wordt uitgereikt aan de snelstgroeiende
bedrijven
van
Nederland.
AME
excelleert op de kwaliteit die zij levert
aan haar klanten. Marlie: “Verder
is AME door een paar van haar
klanten genomineerd voor de Dutch
Industrial Supplier and Customer
Awards (DISCA) in de categorie best
knowledge supplier. Hieruit blijkt de
waardering voor wat AME doet en de
kwaliteit die geleverd wordt. AME werkt
voortdurend aan de automatisering

Marlie van Gastel
Tijdens haar studie Sport, Economie,
Marketing & Management is Marlie van
Gastel in 2013 parttime aan de slag gegaan
met administratieve werkzaamheden. Bij
AME heeft Marlie haar afstudeerproject
kunnen afronden. Na het afronden van de
studie is ze fulltime gestart met diverse
werkzaamheden. Marlie: “Het is leuk om te
ervaren dat ondanks mijn niet-technische
achtergrond, ik wel een bijdrage kan leveren

aan de organisatie. Het is ontzettend leuk
om in een groeiende organisatie te mogen
werken.”
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van het (productie)proces; er is altijd
ontwikkeling en verbetering mogelijk.
We hebben veel controles en testen in
het proces ingebouwd, deze zorgen voor
de waarborging van de nagestreefde
kwaliteit.”
Om minder afhankelijk te zijn
van leveranciers, is AME naast het
ontwikkelen en produceren van
elektronica, zich steeds meer gaan
richten op verticale integratie. Maarten:
“Productie van bijvoorbeeld kunststof
behuizingen kunnen we zelf doen,
waardoor we deze productie gelijk
kunnen trekken met de ontwikkeling
van de elektronica. Voor zowel de
planning als de kwaliteit geeft dit
voordelen, omdat AME hierdoor
bijvoorbeeld niet afhankelijk is van de
planning van externe partijen.”
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Studententeams
Om de aanwas van jonge studenten
hoog te houden sponsort AME
veel
studieverenigingen
aan
de
Technische
Universiteiten,
zoals
Industria. Daarnaast is AME actief in
het ondersteunen van verschillende
studententeams. Marlie: “Bij Blue Jay,
een team dat drones ontwikkelt, heeft
AME samen met de studenten gekeken
naar de veiligheid. Tijdens het Dream
& Dare festival van de TU/e, vloog de
drone rond en verzorgde de bezoekers
van drankjes.”
Ook bij STORM is AME erg actief.
STORM is het studenten team dat nu op
een elektrische motorfiets in 80 dagen de
wereld aan het rondreizen is. In nauwe
samenwerking met het team hebben we
het batterijmanagementsysteem (BMS)

succesvol ontwikkeld en geproduceerd.
Bij het BMS is veiligheid wederom een
belangrijke factor. Daarom is er uitvoerig
getest voordat de definitieve productie
gestart kon worden. Naast het BMS heeft
AME meegeholpen in de ontwikkeling
en productie van het display dat op de
motor geplaatst is. Het display wordt
gebruikt voor onder andere navigatie en
om informatie uit te wisselen. AME is
dus nauw betrokken bij de ontwikkeling
en productie van de elektronica op de
motorfiets. Naast dat het leuk is om op
deze manier met studenten in contact
te komen, vergroten deze projecten de
naamsbekendheid op de TU/e onder
studenten.”

Carriere
Als afgestudeerd technisch bedrijfskundige kun je vele kanten op na je studie.
In dit carrière-artikel wordt één van deze mogelijkheden uitgelicht door middel
van een interview met twee (voormalig) studenten van onze opleiding. In deze
SCOPE vertellen Thijmen Braem en Julia van Dorsten over hun ervaringen bij
scheepswerfbedrijf Damen Shipyards, in een zonovergoten Gorinchem.
TEKST Sander de Jong FOTOGRAFIE Damen DESIGN Ruben Sikkema

Twee gezichten bij één bedrijf:
Damen
Op een zonnige woensdagmiddag
in juni loop ik, na enig zoeken ter
plaatse, binnen bij de hoofdvestiging
van Damen in het Zuid-Hollandse
Gorinchem. Hier maak ik kennis met
de twee hoofdpersonen van dit artikel:
Thijmen en Julia. Thijmen loopt hier
inmiddels al even rond, terwijl Julia nog
studeert en bij Damen haar quickscan
en bachelor eindproject doet. Eenmaal
aangekomen in de vergaderruimte waar
het interview plaats gaat vinden, blijkt
al hoe goed en luchtig de sfeer binnen
het bedrijf is. Typerend voor de sfeer
van het interview is dan ook dat we
al na nog geen vijf minuten worden
meegenomen naar een balustrade voor
een geïmproviseerde photoshoot, voor
we dan echt beginnen.
Verschillende wegen
Als we weer terug zijn voor het
interview begint Thijmen te vertellen:
“Ik ben geboren en getogen in Zeeland,
om precies te zijn Zeeuws-Vlaanderen.
Na de middelbare school ben ik
gestart op het hbo met de opleiding
werktuigbouwkunde. Nadat ik deze
opleiding had afgerond ben ik verder
gegaan met het schakelprogramma
voor de master Innovation Management
op de TU/e. Hier heb ik voor gekozen
omdat ik na mijn bachelor nog niet

voelde dat ik klaar was om te werken
en dus verder wilde studeren, maar
niet meer per se zoiets technisch wilde
doen als werktuigbouwkunde. Zo
kwam ik uiteindelijk uit bij technische
bedrijfskunde. Na mijn master, die ik
in iets meer dan drie jaar heb afgerond,
ben ik direct terechtgekomen bij
Damen. Tijdens mijn studie heb ik
vooral veel gesport, ik deed fanatiek
aan wielrennen, waar ik meer dan
voldoende tijd aan kwijt was naast mijn
studie. Vooral hierdoor heb ik ook geen
commissies of iets dergelijks gedaan bij
Industria.”

Voor Julia daarentegen is de weg naar
Damen erg verschillend van die van
Thijmen. ‘Ik ben Julia, ben 21 jaar en
ik ben geboren in Utrecht, maar ik
woon in Schijndel. Na mijn middelbare
school ben ik meteen doorgegaan naar
de studie technische bedrijfskunde,
waar ik nu drie jaar aan bezig ben
geweest, die ik afsluit met mijn periode
bij Damen. Naast mijn studie heb ik
ook verschillende commissies gedaan,
waaronder de introcommissie, Induskia
en de Congrescommissie. Tevens heb
ik, net als Thijmen, op hoog niveau
gesport. In mijn geval was dat hockey,

Damen
Damen
is
een
internationaal
scheepsbouwconcern, met wereldwijd
ruim dertig scheepswerven. Ondanks het
inmiddels wereldwijde karakter van het
bedrijf, is het nog steeds een familiebedrijf,
waarvan het hoofdkantoor zich in
Gorinchem bevindt. De missie van Damen
is om op een innovatieve manier schepen
van hoge kwaliteit te ontwerpen én
bouwen, met daar omheen een uitgebreid
ondersteunend systeem, van sales tot

reparaties en nog vele andere services. Het
bedrijf werd al in 1927 opgericht door twee
broers, maar is in de bijna negentig jaar dat
het ondertussen bestaat enorm gegroeid.
Tegenwoordig werken er wereldwijd meer
dan negenduizend werknemers en zijn er in
totaal al vele duizenden schepen afgeleverd.
Op dit moment ligt de productiecapaciteit
van het bedrijf op ongeveer 180 schepen
per jaar.
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01 Julia van Dorsten en Thijmen Braem voor een scheepsmodel

waarvoor ik vaak vier of vijf keer per
week trainde. Nu ben ik dus bij Damen
terechtgekomen, om hier mijn stage
te doen voor het afronden van mijn
bachelor.”

“Damen vraagt veel van
zijn werknemers, maar
geeft er ook heel veel voor
terug.”
Master
Thijmen: ‘In het begin was het behoorlijk
pittig voor mij, om de omschakeling
te maken van de meer schoolse hboopleiding naar de universiteit, waar
je veel meer zelfstudie moest doen.
Wanneer je echter dat verschil eenmaal
doorhad, was het op zich wel goed te
doen. Natuurlijk zijn niet alle vakken
die je krijgt even leuk, maar dat hoort
er ook bij. Als je eraan terugdenkt, krijg
je eigenlijk een heel breed palet van
allerlei op het eerste gezicht losstaande
vakken, maar pas aan het einde ga je
de linkjes tussen alle verschillende
vakken echt leggen. Ondanks dat vind
ik het nog steeds bijzonder lastig is om
uit te moeten leggen wat Innovation
SCOPE
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Management eigenlijk is. Dus wat mij
betreft zou de opleiding daar best wel
wat meer duidelijkheid in mogen geven
nog.’”
Chinese boot
Uiteraard doen Thijmen en Julia niet
allebei hetzelfde werk, vanwege hun
verschillende posities binnen het bedrijf
en in hun carrière. Thijmen begint te
vertellen: “Mijn baan is tegenwoordig
een beetje tweeledig. Ten eerste houd
ik me bezig met ervoor te zorgen dat
de boten gebouwd kunnen worden.
Meer specifiek ben ik nu bezig met een
project voor een groot schip voor China,
een beetje te vergelijken met iets als
de Stad Amsterdam. Dit schip is vorig
jaar verkocht aan China en de Chinese
marine wil dat schip in juni 2017
opgeleverd hebben. Mijn taak hierbij
is om er, samen met mijn projectteam,
voor te zorgen dat de Chinezen dit
schip dus ook binnen deze korte tijd
kunnen bouwen. Hiervoor moeten wij
er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle
materialen op tijd in China zijn, en zo
regelen we nog allerhande randzaken
om dit doel te bereiken. We bouwen het
schip op een niet-Damen-werf, omdat

de Chinezen er speciaal voor gekozen
hebben om het schip zelf te bouwen.
Daarvoor leveren wij allerlei spullen
toe, het overgrote deel zelfs. De Chinese
werf op zijn beurt regelt weer dat alle
onderdelen die wij aanleveren in elkaar
worden gezet.
Ten tweede ben ik nog bezig met een
opleidingsprogramma, waarvoor wij een
strategische opdracht hebben. Hierbij
kijken wij of een bepaalde strategische
richting een goede zet zou zijn voor
Damen. Bij deze opdracht komt dan
weer het Innovation Management meer
om de hoek kijken dan bij het Chinaproject.”
Menselijkestage
‘Ik ben nu bezig met mijn bachelor
eindproject bij Damen, en ik heb de
maanden hiervoor al de quickscan
gedaan. Bij de quickscan krijg je gewoon
een stageopdracht vanuit de universiteit,
dat moet iedereen die dat vak volgt. Op
dit moment voer ik mijn eindproject uit
voor de capaciteitsgroep HPM. Hierin
volg je eigenlijk de eerste paar stappen
van de regulatieve onderzoekscyclus, in
tegenstelling tot de master thesis, waar

je de hele cyclus doorloopt. Wij hoeven
nu alleen het probleem te analyseren en
uiteindelijk met een oplossing komen,
de implementatie daarna hoort daar in
principe niet meer bij. Mijn project houdt
zich bezig met menselijke factoren die
invloed hebben op ongelukken in de
scheepsvaart. Ongeveer tachtig procent
van alle ongelukken in de scheepsvaart
wordt veroorzaakt door deze factoren
en de vraag van Damen was daarom
ook wat zij aan hun interne ontwerpen
van de boten kunnen doen om dit te
verminderen.
Waarom Damen?
Voor Julia was het contact met Damen
snel gelegd. “Ik had nog mensen van
Damen tussen mijn contacten van het

afgelopen congres, waarna ik contact
met hen zocht. Naast dit bedrijf
had ik nog enkele andere bedrijven
benaderd, maar uiteindelijk mocht ik
bij Damen langskomen en waren ze
direct helemaal enthousiast. Zodoende
ben ik hier terechtgekomen voor mijn
stage en heb ik het enorm naar mijn
zin.’ Thijmen had echter geen hulp van
contacten die hij via een commissie had
verkregen. Toch wist hij nog redelijk
via zijn studie een plek bij Damen te
bemachtigen: ‘Tijdens het hbo heb
ik mijn afstudeerscriptie geschreven
bij de Schelde, in Vlissingen, wat een
onderdeel is van de Damen groep. Dat
was de eerste keer dat ik met hen in
aanraking kwam. Tijdens mijn master
heb ik meegedaan met de business

course van Damen, waarin wij een
strategische opdracht hadden die we
moesten uitvoeren. Tevens zijn we in
vijf dagen het hele land doorgetrokken
om allerlei werkmaatschappijen van
Damen te bezoeken. Na die business
course was ik erg positief en heb ik
zelfs laten optekenen dat het een mooie
manier was om verliefd te worden op het
bedrijf Damen, en zo heb ik ook warme
contacten gehouden bij het bedrijf.”

“Als je aan de master terugdenkt,
krijg je eigenlijk een heel breed palet
van op het eerste gezicht losstaande
vakken; pas aan het einde ga je de
linkjes tussen alle verschillende vakken
leggen.”
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Internationaal
Het ontmoeten van Technische Bedrijfskundige studenten kon al volop in
Europa, maar nu zoekt Interactie het contact een continent verder op. Een groep
Amerikaanse studenten uit Virginia Tech zal de TU/e bezoeken, en niet veel later
zal Eindhoven ook een bezoek brengen aan hen. Wat kunnen de Eindhovense
studenten verwachten van het contact met de Amerikaanse studenten?
TEKST Stephanie Riffo Rodriguez DESIGN Koen Hofstraat

Internationale partners
Het contact
Het contact tussen Interactie en Virginia
Tech loopt al sinds april 2016. Virginia
Tech maakt net zoals Interactie deel
uit van een netwerk voor technische
bedrijfskundigen. Deze netwerken
ESTIEM en IISE hebben al sinds 2011

contact met elkaar. Doordat het Institute
of Industrial & Systemens Engineers
(IISE), een meer professionele focus
heeft en zich daarom ook professionele
leden richt in tegen stelling tot ESTIEM
waar de focus ligt op de ontwikkeling van
studenten, heeft de samenwerking zich

langzaam ontwikkeld. Na het wederzijds
bezoeken van meerdere conferenties in
de VS en in Europa door de studenten
van Virginia Tech en het ESTIEMbestuur, heeft de samenwerking nu pas
echt vorm en gezicht gekregen door
middel van het linken van verschillende
universiteiten van IISE en ESTIEM.
Net zoals dat Eindhoven al jaren een
prominente rol speelt in ESTIEM, wordt
ook Virginia Tech als de meest actieve
groep gezien in IISE. Dit maakt ons een
zeer geschikte combinatie en is het dan
ook mogelijk om al binnen een aantal
maanden elkaar op te kunnen zoeken,
waar andere groepen langer over zouden
doen.
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De uitwisseling
Aangezien
uitwisselingen
tussen
studenten
een
kernactiviteit
is
van ESTIEM, was de keuze voor
het uiteindelijke doel van de
samenwerkingen al snel gemaakt. Door
middel van virtuele meetings leggen de
studenten op dit moment contact met
elkaar. Hoewel Interactie dit gewend is
om te doen binnen Europa, draagt de
Amerikaanse cultuur er toch weer een
nieuwe dimensie en ervaring aan. Waar
je elkaar in Europa vaak al eerder hebt
ontmoet, moet het kennis maken en
teambuilden nu ook compleet virtueel
plaatsvinden.
De uitwisseling zal zich focussen
rondom een hot topic, en zal naast
het beleven van de universiteit en
studenten cultuur in Virginia Tech,
ook verschillende bedrijfsbezoeken

inhouden. Industrial Engineers (IE)
doen het vanwege hun veelzijdigheid erg
goed op de Amerikaanse arbeidsmarkt.
Een bedrijf zoals Disney beschikt
zelfs over een geheel IE department.
Uit onderzoek blijkt de vraag naar
Industrial engineers op de Amerikaanse
arbeidsmarkt dan ook drie keer hoger te
zijn dan er maandelijks afstuderen. Dit
zou dan ook kunnen verklaren waarom
er zo weinig studenten nog een master
volgen. Toch zijn de studenten van
Virginia Tech wel erg benieuwd naar
wat een master in Europa hen te bieden
zou kunnen hebben. Met een master op
zak zou hun positie op de arbeidsmarkt
namelijk zelfs nog unieker kunnen
worden.
Onderdeel van de uitwisseling wordt
ook een kennismaking met het IISE
netwerk door het bijwonen van een van
hun regionale conferentie. Hierdoor
zullen er niet alleen studenten van
Virginia Tech worden ontmoet, maar
ook studenten van verschillenden
andere universiteiten in de regio. Zo’n
regional congres is vergelijkbaar met een
Industria Congres dat meerdere dagen
duurt en verschillende topics aanbiedt.
De focus van het congres is echter een
stuk academischer dan hier. Naast de
zeer academische workshops, worden
er ook vele awards uitgereikt tijdens het
congres. Hiermee kunnen studenten
en universiteiten zich profileren en het
biedt vele studenten de mogelijkheid om
een studiebeurs te winnen en daarmee
dus ook de mogelijkheid om te kunnen
studeren.
Kortom, het bezoek aan Virginia Tech
belooft de Eindhovense studenten dan
ook een kijkje te bieden in de zeer
competitieve en academisch gefocuste
universiteitscultuur of blijkt die wereld
toch anders in elkaar te zitten dan het
nu lijkt. Deze eerste korte uitwisseling
tussen Virginia Tech en Eindhoven, zou
wel eens het begin kunnen zijn van een
langere samenwerking.

Madeline Anderson
Wat maakt de samenwerking tussen IISE en ESTIEM interessant voor jou en wat kunnen we leren
en bereiken?
IISE is een organisatie die wordt geleid door professionals, in tegenstelling tot het ESTIEMnetwerk welke geheel door studenten wordt geleid. De kracht van deze samenwerking ligt in
het leren van elkaars sterke punten om zo tot goede en nieuwe ideeën te komen. Daarnaast
ben ik geïntrigeerd over de manier waarop ESTIEM’ers leren over Technisch bedrijfskundige
vraagstukken en waarom studenten er gebruik van maken. Door de uitdaging aan te gaan hoop
ik een beter beeld te krijgen van de manier waarop technische bedrijfskundige vraagstukken
worden aangepakt in andere delen van de wereld.
Waarom zou je eindhoven willen bezoeken?
Eindhoven is een broedplaats voor startups. De ‘startup’-mentaliteit is al een tijdje aanwezig in
de Verenigde Staten, maar wordt pas sinds een aantal jaar echt opgepakt. Ik denk dat we veel
kunnen leveren over hoe deze startups functioneren en welke invloed technisch bedrijfskundigen
hierop kunnen hebben. Veel van onze studenten zijn geïntrigeerd door de startup-wereld. Er is op
dit moment alleen weinig informatie over de rol van technisch bedrijfskundigen in deze wereld.
Daarnaast verschilt de manier waarop ESTIEM studenten hun studie afronden en beginnen met
werken ontzettend van studenten in de Verenigde Staten. Ik denk dat kennis over deze verschillen
en de voor- en nadelen onze studenten nieuwe mogelijkheden kan laten zien.
Wat denk je dat ESTIEMers/studenten in Eindhoven hebben aan deze ervaring en de uitwisseling
met Virginia Tech?
Mensen maken een ervaring. De IISE studenten van Virginia Tech hebben verschillende
achtergronden. Hierdoor kunnen zij elke deelnemer meer of nieuwe kennis bieden in zijn of haar
interessegebied. IISE en Technische Bedrijfskunde functioneren anders in de Verenigde Staten
dan in Nederland. Ons doel is daarom om duidelijk te maken hoe het studentenleven is, hoe
Industrial Engineering wordt gezien en gebruikt in het bedrijfsleven, de professionele voordelen,
het netwerk van IISE en meer. Natuurlijk hoort daar ook bij wat het betekent om een Hokie te zijn!
Ik denk echt dat deze uitwisseling (en toekomstige uitwisselingen) de deelnemers kan leren hoe
Technische Bedrijfskunde wereldwijd in elkaar zit. Op deze manier kunnen zij een waardevollere
aanwinst worden voor het gebied.
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Voorstelrondje
Een nieuw collegejaar betekent ook een nieuw bestuur. Met wie krijgen we dit jaar te
maken? Het 53e bestuur van studievereniging Industria stelt zich graag even voor.
Als geboren en getogen Brabander
is studeren in Eindhoven voor mij
eigenlijk een thuiswedstrijd, zeker met
een vereniging als Industria. Ik ben
opgegroeid in een dorpje genaamd Erp
(voor de kenners: daar komt Anky van
Grunsven inderdaad ook vandaan), waar
ik te vinden was op de tennisbaan en bij
de kindervakantieweek.
Mijn naam is Maarten van Asseldonk,
ik ben geboren op 19 maart 1995 en
ben inmiddels dus 21 jaar. Komend jaar
zal ik het stokje van Hilde overnemen
als Project Manager van Industria.
Dit houdt in dat ik onder andere
hoofdredacteur zal worden van dit
prachtblad, de SCOPE.
Mijn Industrialoopbaan is begonnen bij
de exchange-commissie van Interactie.
Daarna ben ik bij de tappers van The
Villa en in de introcommissie gegaan,
om vervolgens via enkele omzwervingen
in de Crew van The Villa terecht te
komen. In deze jaren is het voor mij
duidelijk geworden dat ik graag bezig
ben met alles in en rond Industria, wat
geleid heeft tot waar we nu zijn. Voor nu
wens ik jullie allemaal veel leesplezier
met de rest van deze SCOPE en tot in de
koffiekamer/The Villa!

Maarten van
Asseldonk

Project Manager
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Alweer 21 jaar geleden werd er in Uden
een lang blond meisje geboren, genaamd
Saskia. Dit zijn de eigenschappen
waar nog steeds veel mensen mij aan
herkennen. Na mijn VWO-diploma te
hebben behaald, wist ik vrijwel meteen
dat ik Technische Bedrijfskunde wilde
gaan studeren in Eindhoven. Hier
ben ik al snel op kamers gegaan en
vanaf het begin erg actief geweest bij
Industria. Na de Belgiëreiscommissie,
Introkampcommissie,
Company
Tourcommissie,
Kas
Controle
Commissie,
SCOPE
en
TBKxcommissie wist ik het zeker; Industria is
een super leuke vereniging waar ik me
helemaal thuis voel. De keuze was dan
ook al snel gemaakt. Na mijn bachelor
wil ik een jaar deel uit te maken van het
bestuur van Industria.

Ik ben Stijn Verputten en in het jaar
1995 scheen voor het eerst zonlicht
op mijn bolle koppie. Mijn jeugdjaren
mocht ik doorbrengen in het kleine
Brabantse dorpje Kruisstraat. Toen ik
na 18 jaar eindelijk naar de universiteit
ging, was het al gauw duidelijk dat ik
Brabant niet kon verlaten en zo ben ik
in Eindhoven terechtgekomen.

Aankomend
jaar
zal
ik
de
penningmeester
van
Industria
zijn. Voor vragen over declaraties,
de commissiebegroting of andere
financiële dingen kun je altijd bij mij
terecht. Maar ook voor gezelligheid ben
ik altijd in! Kom dus ook vooral een
keertje langs in de bestuurskamer, het
koffiehok of in The Villa. Tot dan!

Als secretaris onderhoud ik het
contact met de leden, begeleid een
aantal commissies en run ik samen
met de crew en de tappers de mooiste
borrelruimte van Eindhoven: The Villa.
Ik hoop er samen met jullie en de rest
van het 53e bestuur een heel mooi jaar
van te maken.

Saskia Thus

Penningmeester

Mijn eerste jaren als student voelden als
een uitdaging. Ik leerde nieuwe mensen
kennen en had een nieuwe studie,
huis en stad. In het Paviljoen voelde
ik me echter meteen op mijn plek, in
het bijzonder door de studievereniging
Industria. Dit is in de afgelopen drie
jaar niet veranderd en daarom ben ik
ook ontzettend blij dat ik volgend jaar
de functie van secretaris mag vervullen.

Stijn Verputten

Secretaris

Foto PICSFORYOU
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01 Boven aan beginnend met de klok mee: Eva, Saskia, Floor, Bram, Maarten, Stijn

Ik heb de grote eer om komend jaar het
gezicht van de mooiste studievereniging
van Nederland te mogen zijn. Maar wat
voor een jongen schuilt er nou eigenlijk
achter dat (mooie) gezicht?
Mijn naam is Bram van Etten en ik ben
21 jaar geleden geboren in Bergen op
Zoom, waarna mijn ouders al snel het
gezellige Brabant hebben achtergelaten
om een kijkje te gaan nemen bij de
nuchtere Zeeuwen in het kleine Terhole.
Na het afronden van het VWO heb ik
de keuze gemaakt om ‘terug naar de
gezelligheid te gaan’.
In mijn tweede studiejaar heb ik de
Business Trip mogen organiseren en
op het moment van het schrijven van
deze column maak ik deel uit van de
Eindhoven University Sailing Team
commissie. Bovendien ben ik een groot
fan van zowel de koffiekamer als The
Villa. Ik heb dan ook enorm veel zin om
volgend jaar als bestuurslid aan de slag
te gaan.

Bram van Etten
Voorzitter

Anderhalf uur hier vandaan, tussen
Delft en Rotterdam, ligt het gezellige
dorpje Den Hoorn. Na hier opgegroeid
te zijn en meer dan tien jaar gehandbald
te hebben, dacht ik dat ik dit dorpje
nooit zou verlaten. ‘Helaas’ was het niet
mogelijk TBK te studeren in Delft dus
‘moest’ ik voor Eindhoven kiezen. Nu,
drie jaar later, blijkt dat dit één van de
beste keuzes ooit. Ik kan me dan ook
niet voorstellen dat ik de Brabantse
gezelligheid en Industria ooit achter
mij zal moeten laten. Gelukkig mag
ik volgend jaar plaatsnemen in het
Industria-bestuur en betekent dit dat ik
mijn afstuderen alvast één jaartje heb
uitgesteld!
Volgend jaar zal ik Tamara’s plekje
overnemen als Commissaris Onderwijs.
Ik heb er onwijs veel zin in om mij
volgend jaar voor zowel de studenten als
de vereniging in te zetten en hoop jullie
allemaal veel te zien in het bestuurshok,
de koffiekamer en The Villa!

Floor Wiersma

Commissaris Onderwijs

Ik zou mezelf omschrijven als energiek
en doelgericht in combinatie met een
gezonde dosis lef en humor. Opgegroeid
in het groenste dorp van Nederland,
Helenaveen, waar ik altijd gevoetbald
en getennist heb. Na het behalen van
mijn VWO diploma ben ik vertrokken
naar de lichtstad om daar een mooie
studententijd te beleven. Doordat ik de
afgelopen jaren voornamelijk bij het
E.S.C te vinden was, heb ik bij Industria
enkel in de galacommissie gezeten. Nu
ruil ik het E.S.C in voor The Villa. Voor
een biertje in The Villa of een koffie in
het koffiehok ben ik te bereiken op 0629465423!
Ik ben Eva van Esseveldt en word
aankomend jaar Commissaris Externe
Betrekking bij Industria. In deze
functie volg ik Tom Koks op en zal ik
me bezig houden met het onderhouden
en uitbreiden van bedrijfscontacten.
Mocht je leuke, originele ideeën hebben
voor een (bedrijfs)activiteit, laat dit dan
vooral aan mij weten!

Eva van Esseveldt

Commissaris Externe Betrekkingen
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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 Bouke van der Weide Jansen & Ton Willems DESIGN Hilde Weerts

Bouke van der Weide Jansen
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

Bouke van der
Weide Jansen
Leeftijd: 45
Jaar van afstuderen: 1994
Organisatie: VDWJ
Functie: Veranderkundige

Rutger Stolker
SCOPE 2, 2016

Guido de Wit
SCOPE 4, 2016

Senior Consultant Deloitte
Program Director Royal
Consulting
FloraHolland en Ondernemer
Gooische Bierbrouwerij
SCOPE
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Na mijn studie ben ik gestart als
assistent Materials Manager bij een
farmaceutisch productiebedrijf. Meteen
ging ik aan de slag met projecten
op de werkvloer op het gebied van
productielogistiek. Na 9 maanden werd
ik al gevraagd om leiding te geven aan
een heel productportfolio en werd ik
verantwoordelijk voor de hele keten
met aan de ene kant de markt en aan
de andere kant de fabriek. Weer negen
maanden kwam er een team bij en
toevallig weer negen maanden later
opnieuw. Het was erg leuk om alles
waar ik voor had geleerd te kunnen
toepassen. Ik was na mijn studie al
een flink stuk verder dan de mensen
die er werkten. Na enkele jaren in
deze industrie werd ik consultant.
Lateraal veranderen was echt iets
anders dan leidinggeven en ik raakte
geïnteresseerd in veranderen. Mooie
plannen maken, ok! Maar hoe pak je het
aan als je het niet voor het zeggen hebt?
Na een periode als divisie directeur
bij het adviesbureau dat ondertussen
heel groot was geworden en ik naast
management ook sales en strategie
leerde, besloot ik om voor mijzelf te
beginnen in de veranderkunde. Samen
met een psycholoog richtte ik een
bureau op om organisaties te begeleiden
bij verandering. Hierdoor, samen
met mijn master veranderkunde bij
SIOO, verbreedde ik mijn perspectief.
Sindsdien begeleid ik grote en kleine
organisaties in zowel profit als nonprofit bij organisatieverandering. Steeds
heb ik zowel de bedrijfskundige als de
veranderkundige bril op. Ondertussen
doe ik dat met mijn eigen bureau VDWJ
samen met mijn netwerk en werk
ik als adviseur, facilitator of projectprogrammamanager, alleen of in teams.

Wat zijn eventuele plannen?

Na vele jaren ondernemer te zijn, is het
voor mij lastig om handelingsvrijheid op
te geven en me ergens bij aan te sluiten.
Samenwerkingen intensiveren ligt meer
in de lijn der verwachting. Klanten doen
zaken met mij en mijn partners en
vragen zelden naar het bureau of ander
soort constructies. Mensen werken toch
met mensen. Het verder uitbouwen van
mijn eigen bureau blijft echter ook nog
één van de plannen. Daarnaast heb ik
een carrière als generalist opgebouwd en
verwacht ik me de komende jaren verder
te specialiseren in veranderkunde.
Doe je in je huidge werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens de
opleiding?

Zeker. Mijn afstudeerrichting was
Organisatiekunde. Soms stel ik me
voor als veranderkundige, soms als
organisatiekundige. De manieren van
organisatieontwerp zijn ondertussen wel
erg anders dan de statische, technische
manier van werken die ik ooit leerde.
Maar structuur van organisatie en
besturing is nog steeds een belangrijk
onderdeel van organiseerprocessen.
Een ander voorbeeld is dat ik onlangs
een ICT-project tot een goed einde
heb gebracht. Ondanks dat het vooral
een intermenselijk vraagstuk was, heb
ik veel steun gehad aan dat wat in bij
BDK leerde over IT. Ik spreek net zo
gemakkelijk met ICT-ers, HRM-ers,
financiële mensen als mensen van de
fabriek of logistiek. Bijzonder leuk.
Ondertussen geloof ik niet meer in een
gedetailleerd organisatieontwerp. Veel
meer zie ik de toekomst in flexibele
organiseer en leerprocessen van
medewerkers.

Ton Willems
Is je werk vooral kwantitatief of kwalitatief?
Heb je daar bewust voor gekozen?

Vooral kwalitatief. Alhoewel er af en
toe nog wel eens een enkele vraag
komt om te rekenen, bijvoorbeeld aan
business plannen. De kwantitatieve
basis is voor mij echter onontbeerlijk,
ook in het veranderwerk. Het hebben
van inzicht in cijfers is, in de wereld
waar ik momenteel in werk, wat mij
onderscheidend maakt. Ik zie al snel
wat wel en wat weinig impact zal
hebben op bedrijfsresultaten. Het
kwalitatieve past veel meer bij mij, ook
als extrovert persoon die graag op de
bühne staat. Het maakt mijn werk ook
sneller, gevarieerder en flexibeler. De
rust om te rekenen heb ik maar zelden.
Heb je dingen naast je studie gedaan? Heb
je daar in je carrière iets aan gehad?

Ik ben heel actief geweest bij SSRE.
Ik was onder andere een van de
oprichters van Het Dispuut Pegasus.
De vriendschappen die dat heeft
opgeleverd koester ik nog steeds. Het
intensieve sociale verkeer heeft een
basis gelegd, waar ik nu nog steeds veel
van profiteer. Als veranderkundige werk
ik veel met groepen. Het vinden van
balans in leiden en faciliteren baseer
ik nog steeds op de sociale antennes
die ik tijdens mijn studententijd heb
ontwikkeld.
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

Gebruik al je tijd die je hebt. Wees zo
actief als het maar kan. Later als je
werkt heb je veel minder gelegenheid
om te doen wat je zelf wilt en te kiezen
waarin je wilt ontwikkelen.

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Mijn eerste baan was bij opleidings- en
adviesbureau GITP in Tilburg. Na 2
jaar ben ik overgestapt naar Volvo Cars
in Helmond en Born en 5 jaar later heb
ik een eigen MKB adviesonderneming
opgericht. Dit bureau groeide naar een
kleine tien man, waarbij ik mij steeds
meer realiseerde dat ik liever zelf
ondernemend bezig ben. Sinds 2000
heb ik een adviesbureau, met de focus
op het versterken van het ondernemend
vermogen van accountantskantoren.
Wat zijn eventuele plannen?

Ik heb een “boutique kantoor”,
gericht op een niche: vennoten van
accountantskantoren die werkelijk
willen bouwen aan een sterk en
ondernemend kantoor in hun markt.
Hier nemen inmiddels 40 Nederlandse
kantoren aan deel en mijn ambitie is
om de platformfunctie hiervan verder
te verstevigen, middels innovatieve
onderzoeksprojecten, bijeenkomsten en
nu ook een eigen expertise database.

Ir. Ton Willems
Leeftijd: 59
Jaar van afstuderen: 1979
Functie: Directeur eigen onderneming
Organisatie: Ir. Ton J..J. Willems

Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?

Jazeker. De brede blik vind ik nog steeds
het belangrijkste wat de opleiding mij
mee gaf. Je kunt te nemen besluiten beter
overzien op hun gevolgen dan anderen,
en daarmee een waardevol adviseur
zijn.werken in teams, analytisch denken
en snel kunnen schakelen de meest
belangrijke (soft) skills die ik nu nog
dagelijks gebruik.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?

Meer kwalitatief. Ik geloof in de

Anella Slob
SCOPE 2, 2016

René Zonneberg
SCOPE 4, 2016

Customers Logistics
Operations Manager
Procter & Gamble

Information Manager OCI
Nitrogen
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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.

koppeling tussen data en de mens.
In de loop der jaren ga je steeds meer
sturen op ervaring. Je voelt sterker aan
wat er wel of niet werkt. De uitdaging
voor accountantskantoren ligt hem
in het toelaten van kwalitatieve en
mensgerichte inzichten, die de vaak te
starre blik op cijfers versterken.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Ik ben 6 jaar voorzitter geweest van
de Voetbal Vereniging Zundert. Het
is een prachtige ervaring om met veel
vrijwilligers de club zo te organiseren
dat 500 mensen hun hobby kunnen
beoefenen.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Volg je hart, doe wat je echt leuk vindt
en wat je passie heeft. En word je
ondernemer, dan is dat een uitdaging
waarin je blijft leren. Succes komt je
echt niet aanwaaien, maar als het lukt is
het de mooiste beloning.

SCOPE
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Activiteitenoverzicht
03
okt

KEYNOTE LEZING
US ELECTIONS 2016 DOOR TWAN HUYS
Schrijf je nu in op www.alumnia.nl

ma 03 oktober, 2016

19:30

Blauwe zaal, Auditorium

Gratis

18
nov

NETWERKBORREL
NETWERKBORREL OP GROTE HOOGTE IN
DE HAAGSE TOREN, DEN HAAG

Schrijf je nu in op www.alumnia.nl

vr 18 november, 2016

18:00

Haagse Toren

Gratis

30
jan

ALV 2017
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Schrijf je nu in op www.alumnia.nl

ma 30 januari, 2017

19:00

TU/e, Paviljoen

Gratis

Column
Bij zijn is meemaken?

Zelf ben ik geen grote fan van deze
uitdrukking, maar misschien zit er toch een
kern van waarheid in. Stel dat Nederland
wel aan het eindtoernooi deel had mogen
nemen, zou er dan in Nederland meer
genoten worden van het EK? Ik denk het wel.
Echter deze column gaat niet over voetbal of

voetbalteams, maar over een ander team,
het Industria team. Dus voordat er lezers
afhaken, zullen we het over Industria gaan
hebben.

Foto PICSFORYOU

Afgelopen zomer heeft het Europees
Kampioenschap voetbal voor het eerst
sinds mijn geboorte zonder aanwezigheid
van het Nederlands elftal plaatsgevonden.
Volgens velen is dit EK niet om aan te
zien. De wedstrijden zijn saai en er wordt
te voorzichtig gevoetbald. Ik heb zelf nog
niet veel wedstrijden gezien. Dus ik kan er
niet over oordelen, maar toen ik dit hoorde,
schoot mij wel meteen de veel gebruikte
uitdrukking ‘bij zijn is meemaken’ te binnen.

Als ik mijn voorgangers moet geloven,
en dat doe ik, dan ga ik beginnen aan het
mooiste jaar van mijn leven. Waarschijnlijk
omdat ik dit jaar bij bijna alles wat
Industria doet aanwezig zal zijn, van de
netwerkevenementen tot de IndustriaInteractie reizen en van de case-wedstrijden
tot de donderdagmiddagborrels.
De boodschap is eenvoudig: geniet met
mij mee en zorg dat je zoveel mogelijk
meemaakt van al het moois dat Industria
biedt!

Bram van Etten
Één plus één is drie
Daar ik van jongs af aan al geïnteresseerd
ben in rekenen en wiskunde was ik het er
de eerste keer dat ik de uitdrukking 1+1=3
hoorde niet mee eens. Eén plus één is twee.
En niet drie. Punt.
Nu ik de wijze leeftijd van 21 jaar heb
bereikt, heb ik al vaak mogen ervaren
wat deze uitdrukking precies betekent. Ik
heb geleerd dat je als student veel voor je
medestudent kunt betekenen en dat dit ook
andersom goed werkt. Zo kun je van elkaar
leren door samen te studeren, kun je elkaar
motiveren wanneer je samen sport en is het
bereiken van doelen makkelijker wanneer je
dit gezamenlijk doet. Natuurlijk is het ook
veel gezelliger om samen herinneringen
te maken door samen te genieten van je
studententijd.
Maar deze uitdrukking geldt niet alleen voor
je medestudenten, ook de andere lezers van
dit blad kunnen veel voor jou betekenen en

Foto PICSFORYOU

Voorzitter Industria

jij voor hen. Alumni kunnen je leren over je
toekomst en jij kunt hen eraan herinneren
hoe het was om student te zijn. Professoren
kunnen je nog meer leren over Technische
Bedrijfskunde en jij kunt hen helpen
het onderwijs te verbeteren. Bedrijven
kunnen je inzicht geven in verschillende
werkrichtingen en jij kunt hen helpen met

het uitvoeren van een onderzoek. Ik hoop
dan ook dat wij als lezers veel voor elkaar
kunnen betekenen en kunnen bewijzen dat
1 + 1 = 3 inderdaad klopt!

Floor Wiersma

Commissaris Onderwijs Industria
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Column

Frans

Er bestaat een bekend spreekwoord
in ons land: “er is een tijd van komen
en een tijd van gaan.” Voor mij is dat
wel heel toepasselijk. Ik ben sinds 23
augustus met pensioen. Meer dan een
kwart eeuw was ik in dienst van de TU/e.
Mijn tijd als programmamanager is
omgevlogen en begon ruim twee jaar
geleden met het ontwerpen van een
compleet nieuwe master. Dat was een
uitdagende opdracht en dankzij een zeer
actieve programmacommissie die mij
daarbij heeft bijgestaan is dat gelukt. Ik
ben er trots op dat het nieuwe programma
door alle betrokken capaciteitsgroepen
volledig gedragen wordt. Het ontwerp
had heel wat voeten in de aarde.
Momenteel is de implementatie ervan
iets over de helft; het tweede jaar is
net van start gegaan. Het eerste jaar
heeft gelukkig geen noemenswaardige
problemen opgeleverd. Dat lag wel
anders voor het laatste cohort dat startte
in de oude-stijl master in februari 2015.
Deze studenten werden geconfronteerd
met een uiterst lastig rooster, inclusief
een overgang van een semester- naar
een kwartielensysteem. Hoewel dit
onvermijdelijk was, bied ik hen alsnog
mijn welgemeende verontschuldigingen
aan voor alle problemen met de
studeerbaarheid.
Voor de toekomst zie ik de volgende
uitdagingen:
Meer evenwicht in de perceptie
van de masteropleidingen Operations
Management and Logistics (OML) en
Innovation Management (IM), gedragen
door Industria.
Uitbouw van buitenlandse
universiteiten waar onze IM-studenten
hun internationaal semester kunnen
doen;
Meer aandacht voor de
rekrutering
en
begeleiding
van
internationale IM-masterstudenten;
Ik draag nu mijn managementtaken
met veel vertrouwen over aan mijn
opvolger, Jeroen Schepers.
Jeroen

Ik maak meteen graag van de
gelegenheid gebruik om mezelf te
introduceren. Echter niet voordat ik
Frans enorm heb bedankt voor zijn
SCOPE
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Foto Tom Hessels

Wisseling van de Innovatiewacht
01

01 Links Frans van Eijnatten rechts Jeroen Schepers

inspanningen voor onze faculteit in het
algemeen en als IM-programmamanager
in het bijzonder. Als docent én
in
diverse
onderwijsgerelateerde
managementfuncties
heeft
Frans
continu op zeer hoog niveau
gepresteerd. Het belang van de student
heeft hierbij altijd voorop gestaan, zo
ook in het ontwerp van het nieuwe
IM-masterprogramma. Er staat een
stevig fundament met basisvakken die
een unieke combinatie aanleren van
technische vaardigheden, methodische
kennis en inzichten in strategische
besluitvorming. Daarnaast specialiseren
studenten in één van twee mogelijke
richtingen: het plannen, analyseren
en beheersen van innovatieprocessen
of het bedenken en ontwikkelen van
nieuwe producten en startups. Ook
is er de vrijheid om nog een aantal
vakken binnen of buiten onze faculteit
te kiezen. Deze complexe puzzel is tot
nu toe succesvol in elkaar gelegd. Aan
mij is nu de eer en uitdaging om de
kwaliteit en het (internationale) aanzien
van IM te behouden en waar mogelijk
te verhogen.
De meeste studenten zullen mij
kennen als docent van het vak Buying
Behavior & Innovation in de Technische
Bedrijfskunde Bachelor. Het vak beleeft
dit collegejaar zijn vierde editie, maar zelf
ben ik al ruim 12,5 jaar verbonden aan de
TU/e, eerst als promovendus, inmiddels
als universitair hoofddocent. Ik heb
een achtergrond in informatiekunde,

promoveerde op het gebied van adoptie
van nieuwe technologieën binnen
bedrijven, doe onderzoek op het gebied
van innovatie in maintenance services en
verlang van studenten dat ze statistische
modellen gebruiken in hun opdrachten
en afstudeerwerk. Ik heb dus geproefd
van alle smaken uit de Technisch
Bedrijfskundige keuken. Ik heb er veel
zin in om met het IM-programma een
recept neer te zetten waarin die smaken
optimaal worden gecombineerd tot een
resultaat om je vingers bij af te likken.
In mijn volgende column ga ik daar
graag verder op in, maar voor nu geef ik
het woord terug aan Frans.
Frans

Sinds 1988 heb ik met heel veel plezier
voor de School Industrial Engineering
gewerkt. Maar het is nog niet gedaan:
ook na 23 augustus blijf ik betrokken
als toegevoegd docent voor de
capaciteitsgroep ITEM en als coördinator
van het voorbereidingsproces ten
behoeve van de visitatie in januari
2017, wanneer onze IE-bachelor- en
masteropleidingen worden geëvalueerd
op kwaliteit. Ik heb alle vertrouwen in
een prima resultaat!
Ik neem afscheid als programmamanager IM. Graag wens ik mijn
opvolger, Jeroen Schepers, veel succes
en wijsheid toe in deze belangrijke
managementfunctie. En daarbij blijft
het motto: “De toekomst is innovatie!”

Column

Topsport

Zo’n introductie is belangrijk; studeren
is hard werken en dat kunnen de
eerstejaars maar beter gelijk leren. Je
zou het zelfs topsport kunnen noemen.
Topsport dan, zoals Yuri van Gelder
topsport bedrijft. Met af en toe een
biertje en een avondje doorzakken. Om
in beiden te slagen zijn dezelfde vier
ingrediënten nodig: een beetje talent
voor het vak, aangevuld met een dosis
discipline en trainingsuren en tenslotte
vermogen om te pieken op de juiste
momenten. En om dat allemaal in goede
banen te leiden, krijgen studenten op
de TU/e tegenwoordig ook een coach
aangewezen.
Net als bij de Olympische Spelen hebben
de meeste deelnemers er ook lang
naar toe gewerkt; zes jaar middelbare
school is eraan voorafgegaan. De reis is
belangrijker dan de bestemming, zeggen
sommigen. Dit durf ik bij de intro en
het studentenleven te betwijfelen.
De beloning voor jaren topsport is voor
sporters en studenten ook hetzelfde:
beiden vallen in het spreekwoordelijke
zwarte gat. Oud-topsporters hebben
geen idee wat ze na hun carrière moeten
gaan doen. Studenten beginnen aan een
nieuwe carrière op de arbeidsmarkt.
Een plek waar een paar biertjes en
een avondje doorzakken doordeweeks
ineens niet meer tot de mogelijkheden
behoort. Misschien begint dan wel de
echte topsport.
Gelukkig heeft Maurits Hendriks de
intro niet gezien. Die zou meteen
iedereen naar huis gestuurd hebben
na het zien van zoveel studenten die
’s avonds vijf á zes biertjes drinken,

Foto Hilde Weerts

Zo, de sportzomer zit er weer op. Voor
Nederland zijn de Olympische Spelen
achter de rug. Voor de studenten is na
de vakantie en de introductieweek het
studerende leven ook weer begonnen.
Die introductieweek zou je ook wel
topsport kunnen noemen. Van de
vroege uurtjes tot de vroege uurtjes van
de volgende dag kennismaken met wat
studeren in Eindhoven te bieden heeft.
En dat vijf dagen lang.

vervolgens om zes uur ’s ochtends in
bed liggen en daarom maar een stukje
programma overslaan.
Terwijl dit gedrag eigenlijk wel een
applausje
van
onze
koninklijke
sportliefhebber verdient. De studenten
hebben namelijk aan Maurits laten
zien dat een avondje doorzakken geen
directe gevolgen hoeft te hebben op de
prestaties van de rest van de week. De
introductieweek werd in stijl afgesloten
met een gezamenlijk feest dat werd
opgewarmd door oud-topsporter en
oud-deelnemer aan de Olympische
Spelen Olga Commandeur. Hier lieten
de studenten zien dat ze als ware
topsporters wisten te pieken op het
juiste moment.
De Maurits Hendriks van de TU/e
deed deze vakantie de deur dicht
voor christelijke studentenvereniging
Ichthus. Ichthus werd op het
spreekwoordelijke
vliegtuig
naar
huis gezet met de boodschap dat
de
universiteit
geen
religieuze
verenigingen meer wil ondersteunen.
Ichthus was het daar natuurlijk niet

mee eens en regelde via via dat er
Kamervragen gesteld werden. Helaas
mocht dat protest voor Ichthus, net als
voor Yuri, niet baten. Beiden verloren.
Ik vermoed dat ze dat beiden verwerkt
hebben met vijf á zes biertjes en een
potje uitslapen de volgende dag.
Al die heibel, terwijl we in deze SCOPE
hebben kunnen leren hoeveel waarde
samenwerken heeft. Bedrijven worden
elkaars partners in excellentie. Of, zoals
we dat in Eindhoven zeggen, ze werken
gewoon keiveel beter samen dan ze
vroeger deden. Misschien dus ook
handig om te lezen voor Maurits en Yuri.
En voor de universiteit en Ichthus. Kan
iemand de SCOPE naar ze doorsturen?

Cas van Elderen
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