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De drijvende kracht achter veel van deze start-ups zijn de recente technologische
ontwikkelingen die veel technieken ineens betaalbaar hebben gemaakt. Zo kost een
kilowatt zonne-energie tegenwoordig bijna 200 keer minder dan 30 jaar geleden en is
3d-printen in 7 jaar tijd bijna 400 keer goedkoper geworden. Het betaalbaarder worden
van al deze technieken zorgt ervoor dat ze voor veel meer toepassingen gebruikt kunnen
worden en laat startende ondernemers nou net goed zijn in het identificeren van deze
toepassingen.
In deze SCOPE worden verschillende kanten van het verhaal belicht. Van start-ups tot
een multinational als Cisco, tot welke factoren ervoor zorgen of een app wel of niet
slaagt. Verder hebben we in de elevator pitch een studententeam dat zoekende is naar
een toepassing voor één van de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren.
Mijn eerste SCOPE wordt uiteraard gecomplementeerd met de gebruikelijke columns,
alumni en inzichten in hoe het is om te werken bij verschillende bedrijven.
Veel leesplezier!

Maarten van Asseldonk
Hoofdredacteur

DECEMBER 2016 SCOPE

03

Inhoud

Thema Exponentiële organisaties
06 Start-ups in een
exponentiële omgeving

Hoe kun je je als start-up profileren ten opzichte van de
status quo?

10 Apps in de ‘Olympus’

Joey van Angeren en Ksenia Podoynitsyna geven een inzicht
in welke factoren ertoe leiden dat bepaalde apps wel of niet
succesvol worden in de appstore

14 De ‘Digital Vortex’

Hugo Vliegen geeft uitleg over het verschijnsel
‘Digital Vortex’

Faculteit
18 Award als teaser voor
uitdagende supply chain in
chemische sector
Dow Chemical reikt de Master Thesis Award uit en
vertelt achter de redenen achter de award

Internationaal
32 De mogelijkheden van een
organisatie als ESTIEM
Wat is er allemaal mogelijk binnen ESTIEM? In dit artikel
worden vier grote projecten binnen ESTIEM uitgelicht

Carrière
22 Pauline Vrancken bij ASML
Pauline Vrancken vertelt over hoe het is om te werken bij
ASML

25 Kleur je toekomst met
AkzoNobel

Melvin Spalburg vertelt over zijn werk voor de Marine
Coatings afdeling van AkzoNobel in Singapore

28 Hugo Camp bij Unilever

Hugo vertelt over zijn werk bij Unilever en de raakvlakken
met Technische Bedrijfskunde

En verder
03 Voorwoord
Van klein naar groot, maar dan heel snel
20 Elevator Pitch
Team Blue Jay door Dennis Marinissen en Rosa Kuipers
34 Alumni aan het woord
Guido de Wit en René Zonneberg vertellen over hun
carrière na hun studie Technische Bedrijfskunde
38 Columns Industria
Columns van voorzitter Bram van Etten en
commissaris onderwijs Floor Wiersma
39 De motivatiebrief
Column van Cas van Elderen

SCOPE DECEMBER 2016

04

10

19

28
25
20

32

22

39
DECEMBER 2016 SCOPE

05

Exponentiële organisaties
In een tijd van grote onzekerheid nemen mensen het heft liever zelf in
handen. Start-ups schieten als paddenstoelen uit de grond en ondernemers
stoten daarmee de gevestigde orde van de troon. De kunst is echter om daar
te blijven. Dit artikel zal een inzicht geven in hoe groeiende start-ups zich in
een dynamische, veranderlijke wereld staande kunnen houden en zich kunnen
profileren tot de status quo.

TEKST Jan Kleinlugtenbeld DESIGN Ruben Sikkema

Duurzame start-ups in een
exponentiële omgeving
Vandaag de dag leven we in een wereld
waar veranderingen een grote rol
spelen. Niet zomaar veranderingen,
maar veranderingen die zelfs tien
jaar geleden nog niet voor mogelijk
werden gehouden. Technologie heeft
daarin een immens grote rol gespeeld.
Drie jaar geleden verwachtte men dat
de ontwikkeling van toepassingen
als het Internet of Things, autonome
voertuigen en wearables nog vijf tot tien
jaar zou duren, maar dat moment zijn
we al voorbij. Deze toepassingen zijn al
zo vanzelfsprekend dat de meerderheid
van de ondernemers er geen startup meer voor op durft te zetten. De
mate van technologische groei is
zelfs zo sterk, dat we in de komende
jaren radicale verbeteringen kunnen

Waarde van
netwerk stijgt
met n2
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verwachten. De tijden van lineaire
groei hebben we achter ons gelaten.

“De mate van
technologische groei is
zelfs zo sterk, dat we in de
komende jaren radicale
verbeteringen kunnen
verwachten”
Alle bedrijven, overheidsinstellingen,
instituten en onderzoekscentra moeten
zich ervan bewust zijn dat we in het hier
en nu praten over exponentiële groei. In
de wereld van exponentiële groei zijn
alledaagse mensen bezig met projecten,
een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen

van drones, waar eerdaags bedrijven
hun geld mee verdienden. Bedrijven
werken inmiddels aan activiteiten,
onder meer het mogelijk maken van
ruimtereizen, waar overheden of zelfs
meerdere landen samen hun kapitaal
aan verslonden. Dit heeft als gevolg dat
er op elke willekeurige zolderkamer,
in alle uithoeken van de wereld,
ondernemers bezig zijn om startups te creëren die de gevestigde orde
omver blazen. Mede door de bizarre
technologische ontwikkelingen zijn
alledaagse mensen in staat om in een
korte tijd bedrijven op te zetten die de
wereld kunnen veranderen.

“Het is net zo belangrijk
om ervoor te zorgen
dat die groei niet je
ondergang wordt.”
Het creëren van een succesvol idee

De keerzijde van de immense groei in
het aantal start-ups is dat maar ongeveer
tien procent het overleeft. Het is niet
vanzelfsprekend dat elke start-up met
een grandioos idee ook daadwerkelijk
een succes wordt. Om van een idee
een succesvol bedrijf te creëren is het
niet alleen belangrijk om gebruik te
maken van exponentiële groei, het is
net zo belangrijk om ervoor te zorgen
dat die groei niet je ondergang wordt.
Soms is het immers beter risico te

97% van alle winst
komt van <10 bedrijven

>10,000 startups per jaar
vermijden en ervoor te zorgen dan
je zowel op financieel als op mentaal
gebied niet verliest. Risico’s nemen is
echter inherent aan het creëren van
start-ups. De kunst is om risico’s te
nemen en kansen te pakken op aspecten
waar andere bedrijven steken laten
vallen. Om dit te realiseren kunnen
ondernemers niet zomaar met een
willekeurig idee komen. Het moet een
idee zijn dat gebruik maakt van het
allerbeste, allersterkste talent waarover
ze beschikken en dat ze in willen
zetten om de wereld te verbeteren.
Volgens Mike Maples Jr.1, oprichter
van Floodgate, is er een combinatie
van drie bevestigde theorieën die
erop wijst dat alleen in dat geval een
idee daadwerkelijk succesvol wordt.
Allereerst gaat het om de wet van Moore,
waarin wordt gesteld dat de prestatie
van computer processoren elke 18 tot
24 maanden verdubbelt. In dit geval
gaat het niet zozeer om het verdubbelen
van de kracht van processoren, maar
om het feit dat de wet van Moore een
goede representatie is van de evolutie
van technologie in het algemeen. In
die zin ‘garandeert’ de wet van Moore
een continue stroom van nieuwe startups die potentieel disruptief zijn. Ten
tweede, is er de wet van Metcalfe. De wet
van Metcalfe beschrijft dat de waarde
van een netwerk een functie is van het
kwadraat van het aantal knooppunten in
het netwerk. Elk nieuw knooppunt dat
aan een netwerk wordt toegevoegd heeft

de potentie om in contact te komen met
alle andere knooppunten in het netwerk.
Naarmate een netwerk groeit, is er
sprake van een bijna exponentiële groei.
Een bekend voorbeeld is het online
sociaal netwerk LinkedIn, dat van een
handjevol gebruikers in 2003 naar meer
dan 70 miljoen gebruikers ging in 2010
en nu maar liefst 433 miljoen gebruikers
heeft. Als laatste is er de ‘Power Law’,
die geeft aan dat 97% van alle winst die
door 10.000 start-ups in een bepaalde
sector wordt gecreëerd toegeschreven
mag worden aan de tien beste start-ups.
Het combineren van de wet van Moore
met de wet van Metcalfe resulteert in de
‘Power Law.’ De continue stroom aan
nieuwe start-ups in combinatie met het
exponentiële effect van netwerken geeft
aan dat een start-up moet streven om tot
de beste tien te behoren, anders vecht
het namelijk met 9.990 anderen voor
maar drie procent van de overblijfselen.
De kans om dan te overleven daalt
aanzienlijk.

“Het gevaar
van specialisten is dat ze
zich opsluiten
in hun ‘silo’s’ en geen oog
meer hebben
voor de organisatie als
geheel.”

De weg naar duurzame start-ups

In het geval dat een start-up tot de
besten behoort, is het nog maar de vraag
of deze in staat is om groei te realiseren
en daar goed mee om te gaan. Volgens
een onderzoek van Gulati en DeSantola2
zijn er vier essentiële pijlers voor het
creëren van succesvolle, duurzame
start-ups. De beste start-ups hebben
de potentie om heel snel heel groot te
worden. Echter is het wel van belang
om ervoor te zorgen dat men voorbereid
is op deze (exponentiële) groei en
daarnaast open staat om te leren, te
veranderen en zich aan te passen. De
eerste belangrijke pijler is het definiëren
van gespecialiseerde rollen. Een
ondernemer of oprichter is een typisch
voorbeeld van een manusje-van-alles,
een generalist. In feite doen ze alles om
ervoor te zorgen dat hun bedrijf van de
grond komt, maar als het bedrijf durft
te groeien worden taken complexer
en groter en wordt het toewijzen van
taken belangrijker. Dit betekent dan
ook dat er mensen in dienst genomen
moeten worden die over specifieke
kennis beschikken, waar de oprichter
niet over beschikt. Het is voor de
meeste oprichters een hele uitdaging
om mensen in dienst te nemen die op
bepaalde gebieden beter zijn, dat vergt
moed en doorzettingsvermogen. Door
specialisten in dienst te nemen, kan
men op een veel efficiëntere manier met
tijd, geld en kennis omgaan. Het gevaar
van specialisten is dat ze zich opsluiten
DECEMBER 2016 SCOPE

07

“Ten tijden van enorme groei is
het makkelijk om te verzuipen
in de hoeveelheid werk”
in hun ‘silo’s’ en geen oog meer hebben
voor de organisatie als geheel. Het is dan
ook zeker niet wenselijk datspecialisten
in ‘ouderwetse’ afdelingen worden
gestopt.
Specialisten
moeten
samenwerken in cross-functionele
teams en ieder verantwoordelijk
worden gehouden voor de taken
in hun vakgebied. Daarnaast is het
belangrijk dat een start-up niet alleen
een functie invult met een specialist,
maar deze persoon ook een rol geeft
in het geheel. Ten tijden van enorme
groei is het makkelijk om te verzuipen
in de hoeveelheid werk en daardoor
het onderhouden van relaties, vormen
van een hecht team en het delen van
informatie en gevoelens te vergeten of
te vermijden. Voor een groeiend bedrijf
is het belangrijk om de organisatie zo
in te richten dat een specialist de kans
krijgt om zijn ‘silo’ te verbinden met die
van andere specialisten.
Structuur in de chaos

De
tweede
pijler
bestaat
uit
het
aanbrengen
van
een
managementstructuur. Zoals gezegd,
een groeiende start-up heeft behoefte
aan meer werknemers. Naarmate

de groei vordert, wordt ook de groep
werknemers groter en op een gegeven
moment ontstaat het gevaar dat
tientallen werknemers goedkeuring
af moeten leggen aan één of twee,
misschien in sommige gevallen drie of
vier, oprichters. Op deze manier lopen
alle beslissingen via de oprichters,
waardoor de doorstroom van informatie
stokt. Aangezien een paar mensen aan
het roer niet op een effectieve manier
alle specifieke dagtaken van tientallen
werknemers kan overzien, is het van
essentieel belang dat er duidelijke
managementfuncties ingesteld worden.
Dit betekent niet dat er een complete
hiërarchische structuur opgezet moet
worden, maar een werknemer heeft
behoefte aan begeleiding, feedback
en richting. Er zijn managers nodig
die er niet alleen voor zorgen dat het
juiste werk uitgevoerd wordt, maar
ook als mentor en aanspreekpunt
fungeren. Het aanbrengen van een
managementstructuur brengt daarnaast
een inkadering van gebieden van
autoriteit. Managers dragen hieraan bij
door aan te geven welke beslissingen
een werknemer mag nemen, hoe
meer dit gestimuleerd wordt hoe meer

IDEAS

LEARN

BUILD

DATA

PRODUCT
MEASURE
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werknemers leren en des te meer
verantwoordelijkheid durven ze te
dragen.

“In een sterk
veranderende omgeving
met snelle groei is het
juist essentieel om tijd
vrij te maken voor ‘best
practises’.”

De ‘Lean Start-up’

De derde pijler geeft een van de
belangrijkste pijnpunten in een
groeiende start-up aan. In een startup is het gebruikelijk dat er wordt
geïmproviseerd en dat beslissingen
snel worden genomen. Er komt echter
een punt waar een start-up dermate
hard groeit dat het belangrijker is om
een juiste beslissing te nemen in plaats
van dat het snel gebeurt. Daarnaast, is
het van belang om een raamwerk van
plannen en doelen op te stellen en alle
belangrijke aspecten te documenteren.
In een sterk veranderende omgeving
met snelle groei is het juist essentieel
om tijd vrij te maken om ‘best practises’

te identificeren/meten, te noteren en te
delen met anderen. Zoals het principe
van een ‘Lean Start-up’ voorschrijft:
bouwen, meten, leren. De fundamentele
activiteiten van een (groeiende) startup zijn het bouwen van een product
of dienst, meten hoe de klant erop
reageert en van daaruit leren wat er
beter kan en verbeteringen doorvoeren.
Overmatig plannen, vergaderen en
documenteren werkt averechts, maar
binnen een raamwerk is nog steeds
een bepaalde hoeveelheid vrijheid
om te manoeuvreren. Het opstellen
van duidelijke doelen en richtlijnen
en het systematisch verzamelen van
informatie geven een duidelijker beeld
van de prestaties en daarnaast zorgen ze
er voor dat in een dynamische omgeving
efficiëntere, slimmere beslissingen
genomen kunnen worden.

“Een prettige
cultuur werkt als een
magneet; het trekt
mensen aan.”
Aantrekkingskracht door cultuur

In de vierde pijler wordt gekeken naar
een duurzame cultuur. In de beginfase
van een start-up zijn alle werknemers
enwthousiast, werken lange dagen
en hebben de drang om tegen alle
verwachtingen in een idee van de grond
te krijgen. Naarmate een start-up hard
begint te groeien, wordt het voor een
oprichter steeds moeilijker om deze
cultuur vast te houden. Cultuur is van
onschatbare waarde in een groeiende
start-up, het bindt mensen en zorgt

Mensen
Cultuur
Proces
Aansprakelijkheid

ervoor dat ze dichter tot elkaar staan.
Op deze manier komen werknemers tot
spontane samenwerkingen en bedenken
ze samen ideeën om het bedrijf naar
een hoger niveau te tillen. Het gevaar
zit in het feit dat bij oprichters alle
aandacht uitgaat naar de, op het eerste
gezicht veel belangrijkere, alledaagse
operationele processen. Dit resulteert op
de lange termijn in ongemotiveerde, niet
betrokken werknemers. Door culturele
normen en waarden vast te leggen in de
missie, visie en de taakomschrijvingen
wordt iedereen binnen het bedrijf er
continu aan herinnerd. Een prettige
cultuur werkt als een magneet; het trekt
mensen aan.

moet men de juiste mensen op de juiste
plekken zetten. Vanaf het begin is het
belangrijk gespecialiseerde rollen in te
vullen, werknemers verantwoordelijk te
stellen voor hun vakgebied en te ze te
koppelen aan een manager. Daarnaast,
is het van belang om te bouwen, te
meten en te leren. Een iteratief proces
dat onmisbaar is voor elke groeiende
start-up. Om dit alles te kunnen
realiseren moet men een duidelijke,
unieke, onuitwisbare cultuur inkaderen
om zo goede mensen aan te trekken.
De beste mensen werken immers altijd
voor een ander!

Kortom, om in tijden van exponentiële
groei duurzame start-ups te creëren,

“De beste mensen werken immers
altijd voor een ander!”

Referenties
1
2

Maples Jr., M. (2016), Exponential Edge for Start-ups http://www.innovationmanagement.se/2016/08/04/exponential-edge-for-start-ups/
Gulati, R., DeSantola, A. (2016), Start-ups that Last., Harvard Business Review, March 2016 ed., https://hbr.org/2016/03/start-ups-that-last.
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Exponentiële organisaties
De Apple App Store bevat inmiddels meer dan twee miljoen apps. Ondanks dit
overweldigende aantal apps waar mobiele gebruikers uit kunnen kiezen, komen
hier nog iedere dag nieuwe apps bij. De App Store is zeer competitief, waardoor
het merendeel van deze apps nooit uitgroeit tot een groot succes. Enkele apps
bereiken de ‘Olympus’ van de appindustrie: ze komen op één van de ranglijsten
met de meest populaire apps terecht. Wat voor apps zijn dit? En hoe lang
genieten ze van hun goddelijke status?

TEKST Ksenia Podoynitsyna DESIGN Ruben Sikkema FOTOGRAFIE Sander Peters

Apps in de top charts:
Kortstondigheid in de ‘Olympus’ van de
appindustrie
Zowel
wetenschappers
als
businessgoeroes stellen vast dat
competitie tussen bedrijven steeds
intensiever wordt. De App Store is
hiervan een goed voorbeeld; het lijkt
tegenwoordig immers wel alsof je
overal een app voor kunt vinden. Van
spelletjes tot rekenmachines en van
berichtendiensten tot navigatiesoftware.
Het overweldigende aantal beschikbare
apps heeft voordelen voor mobiele
gebruikers, maar voor de gemiddelde
appontwikkelaar
betekent
het
overweldigende aantal apps in de
App Store concurrentie van vaak wel
tientallen andere ontwikkelaars van
vergelijkbare applicaties. Rondvragen
onder appontwikkelaars laten dan ook
met regelmaat zien dat het gros van de
appontwikkelaars er nooit in slaagt om
een stabiel inkomen te genereren, laat
staan om op de lange termijn rendabele
apps te ontwikkelen. De meeste apps
worden niet of slechts mondjesmaat
gedownload of gebruikt en de meeste
successen zijn van zeer korte duur.
Desondanks zorgen de succesverhalen
van ‘killer apps’ zoals Clash of Clans,
Pokémon Go en Tinder ervoor dat er
iedere dag nog altijd honderden nieuwe
apps geïntroduceerd worden. Wij, Joey
en Ksenia, bekeken de top duizend
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van de meest verdienende en meest
populaire gratis en betaalde apps voor de
iPhone tussen januari en juni 2016 en
gingen op zoek naar de eigenschappen
van succesvolle apps in de App Store.
Het belang van top charts

Apple houdt, net als de meeste andere
eigenaren van appstores en webwinkels,
de algoritmes achter de top charts in de
App Store angstvallig geheim. Hoewel
het dus tot op zekere hoogte gissen is

waarom populaire apps precies staan
waar ze staan, weten we dat er een aantal
factoren zijn die hierin een rol spelen.
De plaats van een app op een ranglijst
wordt op een willekeurige dag bepaald
door een combinatie van onder andere
het aantal nieuwe downloads, het aantal
gebruikers dat de app verwijdert, de
gebruiksintensiteit, de gemiddelde
gebruikersbeoordeling en het aantal
nieuw door gebruikers achtergelaten
beoordelingen. Zodoende zegt de plaats

Verdienmodellen apps in de top
grossing charts

Freemium
Freemium met advertenties
Premium
Paidmium
Premium met advertenties

Aantal unieke apps in de iPhone top charts
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Top Free

die een app inneemt op de ranglijst dus
iets over het succes van deze applicatie,
maar het is niet alleen omwille van de
goede prestaties dat appontwikkelaars
pogen om hun apps in de top charts
te krijgen. Top charts zijn een soort
‘Olympus’ van de appindustrie en
mobiele gebruikers maken er veelvuldig
gebruik van om nieuwe applicaties te
ontdekken. Vanuit die optiek willen
appontwikkelaars natuurlijk graag
in de deze ranglijsten terechtkomen.

Top Paid

Top Grossing

“Appontwikkelaars
geven naar verluidt
duizenden dollars uit
om hun apps kortstondig
in de top charts te laten
verschijnen: de goddelijke
status lijkt dus te koop. ”

Sommige appontwikkelaars willen dit
zelfs zo graag dat er door de jaren heen
een weelderige markt is ontstaan voor
de aankoop van al dan niet legitieme
downloads en gebruikersbeoordelingen
en advertentieruimte in de apps van
concurrenten. Appontwikkelaars geven
naar verluidt duizenden dollars uit om
hun apps kortstondig in de top charts te
laten verschijnen; de goddelijke status
lijkt dus te koop.

Type in app aankopen in freemium apps

Consumeerbare aankopen
Niet-consumeerbare aankopen
Abonnementen
Consumeerbare en niet-consumeerbare aankopen
Consumeerbare aankopen en abonnementen
Niet-consumeerbare aankopen en abonnementen
Consumeerbare en niet-consumeerbare aankopen en
abonnementen
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Dagelijkse rangschikking van diverse apps in de App Store

Wat voor apps staan er in de top charts?

Tussen januari en juni 2016 slaagden
er 8670 apps in om de top charts in
de App Store te halen. Afgaande op
gebruikersbeoordelingen zijn deze
apps van hoge kwaliteit. De apps
scoren gemiddeld boven de vier uit
vijf sterren en meer dan vijftig procent
krijgt zelfs een gemiddelde beoordeling
van viereneenhalve ster of meer. De
ontwikkelaars van deze apps zijn
bijzonder actief in het up-to-date houden
van hun applicaties. In een periode van
zes maanden observeerden wij meer dan
31000 nieuw uitgerolde updates voor de
meest populaire apps in de App Store.
Geheel volgens verwachting domineren
games de top charts. Gemiddeld één
op de vijf apps die in de top charts

verschijnt, is een game. Betaalde apps
zijn relatief populair onder educatieapps
en de toepassingsgerichte apps in Photo
& Video, Productivity en Utilities.
Wat zijn de verdienmodellen voor apps in
de top charts?

Secundaire
inkomstenbronnen
zoals
bemiddeling
(Uber
of
Shazam), verlenging van bestaande
verkoopkanalen
(Albert
Heijn
of Bijenkorf) en verkoop van
gebruikersdata (Waze) daargelaten,
hebben appontwikkelaars ruwweg drie
alternatieven om directe inkomsten uit
hun app te halen: het direct verkopen
van de app via de App Store, in-app
aankopen en advertenties. Het zal
iedereen die wel eens door de top
chart heeft gebladerd ongetwijfeld zijn

opgevallen dat zo goed als alle best
verdienende apps gratis te downloaden
zijn. Inderdaad, van alle apps die tussen
januari en juni 2016 in de iPhone top
grossing chart hebben gestaan werd
voor slechts iets meer dan tien procent
van de apps een vergoeding gevraagd
voordat de app gedownload kon worden,
soms aangeboden in combinatie met
in-app aankopen (paidmium). Sterker
nog, er waren in deze periode slechts
tien betaalde applicaties die de top
honderd haalden, waaronder de zeer
populaire apps Minecraft en Face
Swap en de basketbalgame NBA 2K16.
Appontwikkelaars
verkrijgen
hun
verdiensten dus veelal uit een variant
op het freemium verdienmodel, dat
gebruikt wordt om mobiele gebruikers
na het installeren van een gratis
instapversie van de app te motiveren
om extra aankopen te doen. Maar wat
voor in-app aankopen zitten er in deze
apps? Wij maken onderscheid tussen
drie verschillende soorten in-app
aankopen. Een app kan consumeerbare
en
niet
consumeerbare
in-app
aankopen en abonnementen bevatten.
Consumeerbare in-app aankopen zoals
virtuele munteenheden en verbruikbare
items kunnen binnen de app worden
aangekocht en gebruikt. Ze zijn
een populair betaalmiddel in onder
andere games en datingapps. Nietconsumeerbare in-app aankopen worden
vaak aangeboden in de vorm van stickers
voor berichtendiensten, extra levels in
games en extra functionaliteiten voor
productiviteitsapps.
Abonnementen
kennen we vooral van muziekservices
en cloud-diensten. Ongeveer een kwart

“Slechts één op de vijfentwintig
apps die uit de top 100 verdwijnt,
keert daar later ook weer terug.”
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van de freemium apps combineert
twee of meer soorten in-app aankopen.
Dit gebeurt om beter in te kunnen
spelen op de sterk uiteenlopende
gebruiksintensiteit en voorkeuren van
mobiele gebruikers.
Komen apps die uit de top charts verdwijnen
ook weer terug?

Hoewel het voor appontwikkelaars
moeilijk is om de top charts überhaupt
te halen, is het voor hen misschien nog
wel lastiger om zich vervolgens in de top
charts te handhaven. De App Store is

hypercompetitief; een app stond tussen
januari en juni 2016 gemiddeld maar
zestien dagen tussen de duizend meest
gedownloade gratis en betaalde apps.
Dit gemiddelde ligt rond de 20 in de
top chart. De rangschikking voor apps
verschilt per dag dan ook enorm. Apps
binnen de top 100 van de top charts
verschuiven iedere dag gemiddeld 15
plaatsen naar boven of beneden. Voor
apps tussen plaats 100 en 1000 loopt
het gemiddelde dagelijkse verschil zelfs
op tot 150 plaatsen.

De grote gevoeligheid van de
rangschikking in de top charts heeft als
gevolg dat veel apps meerdere keren uit
de ranglijst verdwijnen om vervolgens
weer terug te keren. Gemiddeld keert 80
procent van de apps die uit de top 1000
verdwijnen, minstens één keer terug.
Deze effecten worden versterkt voor
apps waarvoor de vraag sterk onderhevig
is aan trends of seizoeneffecten.
Terugkeren in de top 100 blijkt een stuk
lastiger. Slechts één op de vijfentwintig
apps die uit de top 100 verdwijnt, keert
daar later terug.

Joey van Angeren en Ksenia Podoynitsyna

Joey van Angeren is een promovendus aan de TU/e binnen de capaciteitsgroep Innovation, Technology Entrepreneurship and Marketing.
Ksenia Podoynitsyna is universitair docent in ondernemerschap binnen dezelfde capaciteitsgroep en is tevens werkzaam bij Jheronimus Academy of
Data Science, een samenwerking tussen de Universiteit van Tilburg en TU/e.
Samen met co-auteurs doen zij onderzoek naar innovatie en competitie in de appindustrie, waarin de nadruk ligt op de prestatieimplicaties van
verschillende productfunctionaliteiten en verdienmodellen. Daarnaast wordt de dataset van dit onderzoek gebruikt bij het vak ‘Strategy and Business
Models’ binnen de masteropleiding ‘Data Science and Entrepreneurship’ aan de Jheronimus Academy of Data Science.
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Exponentiële organisaties
Voor bedrijven is er niet aan te ontkomen, digitalisering. Het is een natuurlijk
proces en elke bedrijfssector zal er uiteindelijk aan moeten geloven. Deze
onvermijdelijke digitalisering wordt ook wel als ‘Digital Vortex’ omschreven.

Wereldwijd zal elke sector, de ene sneller dan de andere, uiteindelijk de ‘Digital
Vortex’ in worden gezogen (Global Center for Digital Business Transformation,
2015). We vroegen Hugo Vliegen, manager product development bij Cisco
Systems in Silicon Valley, meer uitleg te geven over dit verschijnsel.
TEKST Flip Hosselet DESIGN Jef van den Buijs

De ‘Digital Vortex’
Als je om je heen kijkt zie je dat de wereld
steeds meer digitaal wordt. Dit geldt
niet alleen voor de consument, maar
ook voor het bedrijfsleven. Een bekend
voorbeeld is UBER dat wereldwijd
door middel van digitalisering van
een bestaand businessmodel voor een
groot disruptief effect heeft gezorgd
binnen de taxibranche. Deze kansen
en bedreigingen verklaren deels het
aanzuigende effect van de Digital Vortex.
Ook bedrijven in sectoren waarvan het
businessmodel is gebaseerd op fysieke
middelen, zullen digitalisering van dit
businessmodel op de agenda moeten
zetten. Als is het maar om het hoofd
boven water te houden.
Voor Hugo is de Digital Vortex een
verschijnsel dat draait om het feit dat
bedrijven op verschillende niveaus
zitten wat betreft het implementeren
van digitale processen, of op
verschillende niveaus gebruik maken
van technologieën om hun organisaties
te digitaliseren. De Digital Vortex is een
wereldwijd verschijnsel, de technologie
is er, de businessmodellen zijn er en
bedrijven worden op verschillende
snelheden de vortex ingezogen. Eigenlijk
draait het erom dat bedrijven de kans
zien om met de digitalisering van hun
business een disruptief effect te creëren
in een bepaald marktsegment. Het
eerdergenoemde UBER en BlaBlaCar
zijn hier goede voorbeelden van.
Op de vraag of de Digital Vortex een
typisch verschijnsel is voor Sillicon
Valley, antwoordt Hugo ontkennend:
SCOPE DECEMBER 2016
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“Nee, de Digital Vortex is iets
wereldwijds”. Wel geeft Hugo aan dat
bedrijven in en rondom Silicon Valley
met een grotere snelheid de vortex in
worden gezogen. Dit komt omdat er
van oudsher in Silicon Valley een grote
dichtheid is aan hightech bedrijven. Alle
kennis en expertise zijn hier aanwezig
om voor een grote en snelle aanzuiging
te zorgen.

Daarnaast is het zo dat de mindset
in Silicon Valley voor een sterkere
aanzuiging zorgt. “Over het algemeen
zijn mensen en bedrijven in Sillicon
Valley bereid om meer risico te nemen”.
“Natuurlijk als je meer probeert, zijn
er ook meer mislukkingen, maar dat
is het hele principe van innovatie en
businesscreatie; trial and error”.

The Three Categories of Digital Business Models

$
Cost Value
•
•
•
•
•

Price transparency
Consumption-based pricing
Reverse auctions
Buyer aggregation
Rebates and rewards

“Eigenlijk draait het erom
dat bedrijven de kans zien
om met de digitalisering
van hun business een
disruptief effect te
creëren in een bepaald
marktsegment.”
Omgaan met de Digital Vortex door
bedrijven

Diezelfde mindset is ook vaak de grootste
horde voor bedrijven om te digitaliseren.
Als het door het management niet
nodig wordt geacht, of bedrijven
zitten vast aan fysieke middelen of
bepaalde wettelijke regelgeving, zullen
bedrijven niet zo snel digitaliseren.
Op deze manier is de aanzuigende
werking geen mogelijkheid, maar
eerder een bedreiging. Hier ligt
volgens Hugo een kans voor
bedrijfskundigen:
“Bedrijfskundigen
kunnen een belangrijke rol spelen
in de geleidelijke en onvermijdelijke
overgang naar meer gedigitaliseerde
processen en businessmodellen”. “In
mijn eigen werk bijvoorbeeld, zorgt
de digitalisering voor herstructurering
van de productportfolio en het herzien
van de consumptiemodellen en

Experience Value
•
•
•
•
•

Customer choice
Personalization
Automation
Lower latency
Any device, anytime

leveringsmodellen.” Dit is niet alleen
gaande bij Cisco, maar ook bij andere
bedrijven.
Als bedrijven willen digitaliseren moet
het management dit volledig omarmen.
Hierbij moet het bedrijf niet denken
aan een paar eenmalige grote stappen
richting digitalisering, maar eerder aan
een continu proces van vele kleinere
stapjes. Allereerst moet het strategisch
kader worden heroverwogen. Begin
bijvoorbeeld
met
klantervaring;
hoe kan het bedrijf door middel
van digitalisering voor een betere
klantervaring zorgen? Vervolgens zou
er aan het kosten reducerende effect van
digitalisering gedacht kunnen worden,
maar alles stap voor stap. Belangrijk is
dus om na te gaan of de digitalisering in
lijn ligt met de strategische doelen van
het bedrijf.

“In mijn eigen werk
bijvoorbeeld, zorgt
de digitalisering voor
herstructurering van
het productportfolio
en het herzien van de
consumptiemodellen en
leveringsmodellen.”

Platform Value
•
•
•
•
•

Marketplaces
Crowdsourcing
Peer-to-peer
Sharing economy
Data monetization

Rol bedrijfskundigen

Bedrijfskundigen kunnen in de rol
van ‘change managers’ een belangrijke
rol spelen in de digitalisering. Hierbij
is een outside-in blik van belang. De
bedrijfskundige moet zich kunnen
verplaatsen in de disruptieve krachten
in de market, zonder de huidige
bedrijfsstrategie volledig los te laten.
De rol van de bedrijfskundige is het
leggen van de links tussen de kansen
van digitalisering en de strategische
achtergrond van het bedrijf. Dit
betekent dat de bedrijfskundige in staat
moet zijn de juiste mensen en middelen
bij elkaar te brengen om een nieuwe
mogelijkheid in iets waardevols voor het
bedrijf om te zetten. Belangrijk hierbij
is dat de bedrijfskundige technisch
blijft, zowel business skills als kennis
van IT zijn hierbij essentieel.
Aangezien steeds meer bedrijven grote
hoeveelheden gedigitaliseerde data
tot hun beschikking hebben, is het
erg waardevol als een bedrijfskundige
ervaring heeft met ‘big data tools’.
Zodat ze data om kunnen zetten in
strategisch waardevolle informatie en
inzichten. Deze informatie en inzichten
kunnen ondermeer als input voor
DECEMBER 2016 SCOPE
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verdere digitalisering dienen. Hierdoor
hoeft er minder vaak een externe expert
ingeschakeld te worden om deze tools
te ontwikkelen en wordt de horde om te
digitaliseren kleiner.

“Belangrijk is dus
om na te gaan of de
digitalisering in lijn ligt
met de strategische doelen
van het bedrijf.”

Een
andere
vaardigheid
die
bedrijfskundigen volgens Hugo moeten
hebben, is het veel verstand hebben van

verschillende soorten businessmodellen:
“Mijn verwachting is dat de manieren
waarop bedrijven geld verdienen, door de
digitalisering, onderhevig zijn aan grote
veranderingen”. Een bedrijfskundige
moet de kansen kunnen inventariseren
en omzetten in waarde voor het bedrijf
en de klant.

“De rol van de bedrijfskundige is het
leggen van links tussen de kansen
van digitalisering en de strategische
achtergrond van het bedrijf”
Hugo Vliegen
Hugo heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de TU/e en is later gepromoveerd aan de
universiteit van Twente. Als werknemer van Philips is hij in 1995 voor het eerst in de VS terecht
gekomen. In 1997 verhuisde hij naar Silicon Valley. Hugo is terecht gekomen bij Cisco nadat de
internet appliances start-up, waar Hugo op dat moment werkzaam was, werd overgenomen door
Cisco. Hugo is bij Cisco met name werkzaam geweest als manager van development & marketing
van nieuwe producten.

Referentie
1

Bradley, J., Loucks, J., Macaulay, J., Noronha, A., & Wade, M. (2015). Digital Vortex: How Digital Disruption Is Redefining Industries.
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DISCOVER
THE SCIENCE

TO YOUR
SUCCESS.
A career with us is an invitation to explore, create
and make valuable contributions to human
progress. We’re a global team of problem-solvers,
impacting everything from automobiles to
agriculture. There’s a science to our success.
With a broad landscape of possibilities, you can
explore multiple paths and carve out a unique
and rewarding career at Dow. We are an inclusive
community highlighted by respect, collaboration
and open communication. That’s the Science to
Our Success.
dow.com/careers

Explore Dow
Dow (NYSE: DOW) combines the power of science and technology
to passionately innovate what is essential to human progress. The
Company is driving innovations that extract value from material, polymer,
chemical and biological science to help address many of the world’s most
challenging problems such as the need for clean water, clean energy
generation and conservation, and increasing agricultural productivity.
Dow’s integrated, market-driven, industry-leading portfolio of specialty
chemical, advanced materials, agrosciences and plastics businesses
delivers a broad range of technology-based products and solutions to
customers in approximately 180 countries and in high-growth sectors
such as packaging, electronics, water, coatings and agriculture.

In 2015, Dow had annual sales of nearly $49 billion and employed
approximately 49,000 people worldwide. The Company’s more
than 6,000 product families are manufactured at 179 sites in 35
countries across the globe. On June 1, 2016, Dow became the 100
percent owner of Dow Corning Corporation’s silicones business,
a global company with sales of greater than $4.5 billion in 2015,
25 manufacturing sites in 9 countries and approximately 10,000
employees worldwide. References to “Dow” or the “Company” mean
The Dow Chemical Company and its consolidated subsidiaries unless
otherwise expressly noted. More information about Dow can be found
at www.dow.com.

®™The DOW Diamond Logo is a trademark of The Dow Chemical Company © 2016

Faculteit
Op 27 september 2016 werd de vierde editie van Dow Chemical Master’s Thesis
Award uitgereikt. Wat is het doel van de award en wat heeft Dow Chemical
technisch bedrijfskundigen te bieden? Anton van Beek, president van Dow
Benelux, vertelt over de redenen achter de award en de uitdagingen omtrent een
supply chain in de chemische industrie.

TEKST Nina van den Elsen FOTOGRAFIE Hilde Weerts DESIGN Cindy van der Wijst

Award als teaser voor uitdagende
supply chain in chemische sector
André Snoeck wint de Dow Chemical
Master’s Thesis Award 2016
Auditorium, 27 september 2016. De
opnameapparatuur ligt klaar, ik heb pen
en papier bij de hand en ik sta op het
punt om Anton van Beek de eerste vraag
te stellen als de deuren van de Blauwe
Zaal opengaan. Kersverse alumni
komen naar buiten voor de groepsfoto;
een vast onderdeel van de diplomauitreiking. De groep is niet compleet,
want André Snoeck kon niet aanwezig
zijn vanwege zijn huidige baan als
PhD-student aan het Massachusetts
Institute of Technology. Begrijpelijk,
maar jammer, omdat hij nu niet zelf
de Dow Chemical Master’s Thesis
Award in ontvangst heeft kunnen
nemen. Snoecks onderzoek was zowel
van hoog academisch niveau als van
hoge relevantie voor de industrie. Hij
onderzocht op supply chain-niveau
academisch onderbouwde methoden
om in de praktijk, onder tijdsdruk en
stress, toe te passen.
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De uitreiking van de Dow Chemical
Master’s Thesis Award is een jaarlijks
terugkerend evenement op Technische
Universiteit Eindhoven. Alle scripties
van de master Operations Management
and Logistics beoordeeld met een negen
of hoger komen in aanmerking voor de
award. Vervolgens kiest een commissie
bestaande uit zowel medewerkers van
Dow Chemical als docenten aan de
TU/e de uiteindelijke winnaar. De award
wordt uitgereikt namens Dow Benelux,
een dochteronderneming van Dow
Chemical. Elke dochteronderneming
van Dow Chemical is betrokken
bij een andere universiteit die
past bij de specialisatie van de
dochteronderneming. Dow Benelux is
onlosmakelijk verbonden met de TU/e
vanwege haar kennis en expertise in
supply chain management. Terneuzen,
het centrum van Dow Benelux, is zelfs
benoemd tot Dow’s supply chain hub.
Van Beek noemt twee redenen om de

award uit te reiken: “Enerzijds erkennen
we hiermee toptalent, anderzijds
genereren we naamsbekendheid.”
Daarnaast hoopt Van Beek dat de award
fungeert als een soort teaser voor het
werken bij Dow Benelux.
Dow Benelux moet misschien wel meer
energie steken in het vergroten van
haar naamsbekendheid dan bedrijven
in andere sectoren, omdat men zich
vaak niet wil realiseren hoe belangrijk
chemie en chemische innovatie is. Van
Beek: “Als jij je lippenstift gebruikt, wil
je je niet afvragen of het RAL 2009 rood
is.” Klantervaring staat helemaal los van
de chemie die erachter zit. Potentiële
werknemers hebben daardoor minder
snel affiniteit met de chemische sector,
hoewel er juist ontzettend uitdagende
supply chain vraagstukken zijn.
Dow Chemical is een volledig
geïntegreerd bedrijf, dus heeft kennis

Anton van Beek
Toen Anton van Beek in 1990 met een
achtergrond in economie en marketing
bij een chemisch bedrijf terecht kwam,
besloot hij zich bij te laten scholen aan het
Koninklijke Polytechnisch Bureau Nederland
in Arnhem. Vervolgens mocht hij bij BASF in
Ludwigshafen binnen het high potential
programma aan de slag. Enkele jaren later
vertrok Van Beek naar de Verenigde Staten;
naar de talentpool van Rohm and Haas.
Toen Rohm and Haas in 2008 door Dow
Chemical werd opgekocht, kreeg Van Beek
binnen dit bedrijf nieuwe kansen. Na zowel
bij BASF als bij Rohm and Haas en Dow
Chemical diverse managementfuncties
te hebben gehad, vervult Van Beek sinds
medio 2014 de rol van President van Dow
Benelux. Dit doet hij in combinatie met
enkele bestuurlijke functies. Hij is onder
andere bestuurslid van de Vereniging van
de Nederlandse Chemische Industrie en van
VNO-NCW.

van de gehele supply chain; van aardolie
tot eindproduct. Dit geeft een dynamiek
die vrij uniek is en brengt de nodige
risico’s met zich mee. Van Beek: “Als er
iets mis is met het ethyleen, dan is er
ook een probleem met het polyethyleen.
We praten hier niet over miljoenen-,
maar miljardenschade.” Daarnaast
noemt hij een ander voorbeeld: “Als de
worsten bij HEMA op zijn, koop ik wel
een broodje, maar als de feedstock niet
op tijd is, moet ik een fabriek sluiten.”

“Het is een spel; we
hebben mensen nodig die
continu anticiperen”
Ondanks de lage olieprijzen, waardoor
het goed gaat met de chemische sector
in Europa, zal Dow Benelux moeten
blijven innoveren. Maatschappelijke
ontwikkelingen zoals het Internet
of Things, Smart Industry en Smart
Energy zullen een invloed hebben
op de chemische industrie en op de
bijbehorende supply chain. Ook zullen
de veranderingen in energietransitie
bestaande industrieën laten verdwijnen
en nieuwe laten ontstaan. Een ander
voorbeeld is dat door de opkomst van

de circulaire economie een supply chain
in de toekomst wellicht niet alleen meer
van grondstof tot product loopt, maar
nog een stuk verder. Het is van groot
belang om op zulke ontwikkelingen te
anticiperen. Van Beek: “Het is een spel.
We hebben mensen nodig die continu
bezig zijn met wat er gaat komen.”

“Hoe zorg je ervoor dat
het toptalent voor jou
kiest?”

zich continu blijven ontwikkelen. De
mogelijkheden die Dow Chemical hierin
biedt zijn bijvoorbeeld het high potential
programma en het senior management
programma. Binnen deze programma’s
worden de deelnemers vooral getest op
flexibiliteit, het tonen van leiderschap
en het streven naar excellentie. Van
Beek benadrukt dat de keuzevrijheid van
(potentiële) werknemers geaccepteerd
en
gerespecteerd
moet
worden.
Uiteindelijk blijven gezondheid en
familie belangrijke factoren die hoe dan
ook invloed hebben op prestaties van
werknemers.

Dow Chemical heeft talentwerving hoog
in het vaandel staan om de flexibiliteit en
het innovatieniveau van de organisatie
hoog te houden. Veiligheid staat bij Dow
Chemical op één, omdat een grote fout
kan leiden tot enorme schade aan de
omgeving. Daarna volgt de mensenkant
van het bedrijf. Dow Chemical heeft
werknemers nodig die continu alert
en flexibel kunnen zijn, ook onder
veranderende marktomstandigheden.
Van Beek: “Het mooie van deze
maatschappij is dat iedereen zijn eigen
keuzes mag maken, maar hoe zorg je
ervoor dat het toptalent voor jou kiest?”
En bij die keuze houdt het nog niet op; het
is belangrijk voor het bedrijf dat talenten
DECEMBER 2016 SCOPE
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Elevator pitch
FOTOGRAFIE Kinga Droog DESIGN Maarten van Asseldonk

SCOPE
SCOPEDECEMBER
SEPTEMBER
2016
2016

20
20

“

Blue Jay
World’s First Domestic Drone
Onze kijk op de wereld
Technologie is er om ons van dienst te zijn, om
ons te helpen en om onze levens te verbeteren.
Blue Jay is zowel de naam van onze drone, als de
naam van ons studententeam. Het huidige team
bestaat uit zo’n vijftien studenten van de TU/e
en Fontys, dat grotendeels fulltime bezig is met
het ontwikkelen van een intelligente drone die de
wereld zal verbazen. Ons team is gemotiveerd om
aan de wereld het hoge potentieel te laten zien
van drones in een huiselijke omgeving, waar zij
in onze ogen een groot verschil kunnen maken.
Drones hebben het in zich om de zintuigen en
mogelijkheden van mensen uit te breiden en
kunnen daardoor van grote toegevoegde waarde
zijn voor het verbeteren van levenskwaliteit.
Ons Concept
Blue Jay heeft onderzocht aan welke principes
een drone moet voldoen om succesvol te
zijn in een huiselijke omgeving. Hij moet
veilig, autonoom, behulpzaam en sociaal zijn.
Onze drone is veilig omdat alle bewegende
onderdelen zijn afgeschermd en zijn sensoren
ervoor zorgen dat hij nergens tegenaan botst.
Hij kan zijn positie bepalen en kan aan de hand
van zijn omgeving en de gekregen taak volledig
autonoom bepalen waar hij naartoe moet
vliegen. Interactieve softwaresystemen zorgen
ervoor dat de drone zich sociaal gedraagt. Met zijn
camera kan hij jou of objecten in de ruimte zien
en reageren op gebaren. Vervolgens kan hij met

jou communiceren door middel van zijn oogjes.
Om ons concept te demonstreren, hebben we ’s
werelds eerste ‘Drone Café’ neergezet, waar onze
drones bestellingen opnamen en vervolgens de
drankjes rondbrachten aan de bezoekers. Veel
mensen hebben hier de mogelijkheden van
drones kunnen ervaren, wat het Drone Café tot
een succesvol concept maakte!
En hoe nu verder?
Deze zomer is er een tweede generatie van start
gegaan die de stokjes hebben overgenomen
van teamleden van vorig jaar. Met deze nieuwe
teamsamenstelling streven wij ernaar om de
wereld te blijven verbazen over de eindeloze
mogelijkheden van drones. Dit jaar gaat ons
team een tweede evenement neer zetten waar
we als Technische Universiteit trots op kunnen
zijn. Er valt technisch uiteraard altijd iets te
verbeteren… Daarom zullen wij de komende jaren
hard werken om de efficiëntie, autonomiteit en
intelligentie van Blue Jay verder te ontwikkelen!
Interesse?
Ligt jouw passie bij het werken aan een innovatief
idee? Kun jij nieuwe ideeën verwerken tot een
indrukwekkend evenement? Of heb jij interesse
om in een hecht team samen te werken aan de
nieuwste prototypes? Neem contact met ons op
via info@bluejayeindhoven.nl!

Wie?

Elevator pitch

Blue Jay Eindhoven
Dennis Marinissen en Rosa Kuipers
www.bluejayeindhoven.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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Carrière
Ooit begonnen in een loods met 100 werknemers is chipmachinefabrikant
ASML ondertussen uitgegroeid tot 15.500 medewerkers in 70 kantoren
wereldwijd. Vandaag de dag zitten in bijna elke smartphone chips die
gemaakt zijn met een door ASML geproduceerde machine. Pauline
Vrancken vertelt over haar werk bij ASML.
TEKST Maurits de Koning FOTOGRAFIE Hilde Weerts DESIGN Jef van den Buijs

Pauline Vrancken bij ASML

Chipmaker
Het in 1984 opgerichte bedrijf was vroeger
gevestigd in een noodgebouwtje op het
Natlab-terrein van Phillips. De naam ASML
is ontstaan uit de joint venture tussen
Phillips en Advanced Semiconductor
Materials International (ASMI). Het doel van
het bedrijf was duidelijk: bewijzen dat er geld
kon worden verdiend met het produceren
van
machines
voor
computerchips.
In 1995 ging ASML naar de beurs in
Amsterdam en New York. Ondertussen
heeft ASML meer dan 15.500 werknemers
in dienst en heeft het zeventig verschillende
locaties verdeeld over zestien landen.
SCOPE DECEMBER 2016
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Werken bij ASML
De rol van Pauline Vrancken binnen ASML
is die van Change Specialist. “Als Change
Specialist begeleid je het Engineering
Change process. Dit heeft betrekking op
alle veranderingen die wij aanbrengen in de
documenten die onze systemen beschrijven,
ofwel ‘configuration management’. Ik
bewaak het proces, waardoor kwaliteit
voorop staat. Naast het technische
inhoudelijke van mijn rol, vind ik ook het
aspect van projectmanagement erg leuk.”
Na het afstuderen is Pauline gelijk aan de slag
gegaan bij ASML. Voordat zij in haar huidige
rol als Change Specialist terecht kwam,

heeft ze eerst als New Product Logistics
Project Planner (NPL-er) gewerkt. Hier
ben je verantwoordelijk voor een specifiek
onderdeel van de chipmachine. Pauline
legt uit: “Voor dat deel van de machine is
het jouw taak om ervoor te zorgen dat de
juiste materialen in de juiste hoeveelheid
op het juiste tijdstip op de juiste locatie zijn.
Je staat enerzijds in de logistieke operatie,
maar anderzijds ben je de randwaarden van
jouw project aan het managen. Hierdoor
ben je als starter op een breed vlak bezig en
heb je best wel wat verantwoordelijkheid. Je
moet er voor zorgen dat de logistiek in jouw
project soepel verloopt en dat je weet wat

ASML’s weg naar
de wereldtop
ASML werd in 1984 opgericht als joint
venture tussen Philips Electronics en ASM
International. Sinds de verzelfstandiging en
beursgang in 1995 heeft ASML een leidende
positie in de chipmachinemarkt veroverd
dankzij baanbrekende innovaties zoals de
TWINSCAN machine, immersietechnologie
en EUV lithografie. De kracht van ASML
ligt in haar constante R&D investeringen
en de nauwe samenwerking met een
netwerk van leveranciers, academia
en
strategische
onderzoekspartners.

“Doe activiteiten naast
je studie. ”
er speelt: je bent de brug tussen de operatie
en de ontwikkelaars.” Binnen ASML zijn
er genoeg paden om door te groeien. Het
is een bedrijf waar een ondernemende
mentaliteit wordt gewaardeerd. Pauline
vertelt: “Door zelf interesse te tonen en
initiatief te nemen is het mogelijk om
stappen te maken. Als je bereid bent er werk
van maken, zijn de mogelijkheden er zeker.
En binnen ASML geldt: the sky is the limit.”
Toekomstadvies
“Doe waar je je goed bij voelt en laat je niet
leiden door de samenleving. Tegenwoordig

wordt er steeds meer van afstuderend
Nederland verwacht. Het is bijna raar als
je langere tijd in een bepaalde functie
blijft werken, in plaats van veel van rol en
werkgever te wisselen. Terwijl als jij je juist
goed voelt om voor een langere periode één
functie uit te voeren, moet je dat gewoon
doen,” vertelt Pauline. Daarnaast heeft
ze ook nog een advies voor tijdens het
studeren: “Doe activiteiten naast je studie.
Het studeren is meer dan alleen maar
colleges volgen en leren voor tentamens.”

Pauline Vrancken
Pauline Vrancken is in 2012 afgestudeerd
in Operations Management and Logistics
aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Naast haar studie heeft zij onder andere
gewerkt bij UniPartners Eindhoven als
Finance Manager en heeft ze een half jaar
in Buenos Aires gestudeerd. Meteen na haar
afstuderen is zij begonnen bij ASML als New
Product Logistics Planner en na drieënhalf
jaar heeft ze nu de rol van Change Specialist.
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Schrijf je
scriptie
bij KPMG
____
Ben jij als wo’er of hbo’er nieuwsgierig
hoe het eraan toegaat bij een
toonaangevende internationale organisatie
op het gebied van audit of advisory?
Schrijf dan je scriptie bij KPMG.
Een uitdagende en dynamische omgeving
waar je waardevolle ervaring opdoet en
uitstekend wordt begeleid.
www.kpmg.nl/carrière

SCOPE DECEMBER 2016

24

Carrière
AkzoNobel is een Nederlandse multinational en marktleider op het gebied
van verven, lakken en specialistische chemicaliën. Deze multinational is vier
jaar op rij nummer één geweest op de Dow Jones Sustainability Index voor
duurzaamheid en innovatie. Melvin Spalburg vertelt hoe hij na zijn studie
Technische Bedrijfskunde bij AkzoNobel terecht is gekomen en over zijn carrière
binnen dit bedrijf.

TEKST Sophie Stalpers DESIGN Gerard Koudstaal

Foto Akzo Nobel

Foto Akzo Nobel

Kleur je toekomst met AkzoNobel

Melvin Spalburg
Supply- en Planning manager van de divisie
Marine Coatings bij AkzoNobel

Melvin Spalburg is in 2002 begonnen aan
zijn studie Technische Bedrijfskunde aan
de Technische Universiteit Eindhoven en
rondde in 2008 zijn master Operations,
Management and Logistics af. Tijdens zijn
studie is hij in het jaar 2006/2007 nog
hoofdredacteur geweest bij SCOPE. Hij
heeft zijn afstudeerproject bij het bedrijf
AkzoNobel gedaan en is hier direct na zijn
studie blijven werken. Melvins kwaliteiten
op het werk zijn naar eigen zeggen de kracht
om mensen te enthousiasmeren en altijd op
zoek te zijn naar verbeteringen. Daarnaast
is hij een goede teamspeler.

Toen Melvin Spalburg in het laatste deel van
zijn master werd gevraagd of hij onderzoek
wilde doen of stage wilde lopen, koos hij
voor een afstudeerstage. Hij was 23 jaar
oud en bezig in zijn laatste jaar Operations
Management and Logistics, voornamelijk
in de richting van procestechniek. Toen hij
de stageopdracht bij AkzoNobel voorbij zag
komen heeft hij gesolliciteerd, en met succes.
Melvin heeft bij AkzoNobel Chemicals zijn
afstudeerproject gedaan. Dit project was
gericht op het vinden van een geschikt model
voor de distributie van wegenzout. Na zijn
afstuderen heeft Melvin met verschillende
bedrijven gesproken en verschillende
mogelijkheden bekeken, maar uiteindelijk
heeft hij toch voor AkzoNobel gekozen. Na
een succesvolle start tijdens zijn afstuderen
zag hij bij dit bedrijf zijn toekomst tegemoet.
Werken bij AkzoNobel
Melvin heeft sinds zijn studie al in
drie verschillende landen gewerkt voor
AkzoNobel: Nederland, Engeland en
Singapore. Hij werkt tegenwoordig in
Singapore, het kleinste land van ZuidoostAzië. Zijn divisie, Marine Coatings, heeft de
meeste fabrieken in Azië staan, maar ook in
Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Afrika
staan fabrieken. Elke fabriek heeft een eigen
planningsteam en Melvin is de supply- en
planning manager van de gehele business
unit. De verschillende planningsteams,

die wereldwijd gestationeerd zijn, aan
rapporteren aan hem. Zijn huidige
werkzaamheden hebben vooral betrekking
op de planning en organisatie van de
productie binnen de divisie Marine Coatings.
Dit is een grote divisie binnen AkzoNobel
die producten ontwikkelt om schepen van de
juiste verf te voorzien. Bij AkzoNobel wordt
veel gebruik gemaakt van voorspellingen van
de vraag. Hoe accurater deze voorspellingen
zijn, des te minder voorraad het bedrijf aan
hoeft te houden. Minder voorraad betekent
minder opslag en dus minder kosten. Melvin
zorgt er voor dat de voorspellingen zo dicht
mogelijk de werkelijke vraag benaderen. Als
planning manager bepaalt hij voornamelijk
wat er gebeurt en wanneer dit gebeurt.
Zijn doelstelling hierbij is om het proces zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen.

“Als je bij een goede
organisatie werkt,
zal deze je helpen
jouw ambities te
verwezenlijken.”
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Foto Akzo Nobel

01
01 Aerospace coatings van AkzoNobel
Innovatie en concurrentie
AkzoNobel staat al jaren hoog op indexen
die bedrijven beoordelen op het gebied van
duurzaamheid en innovatie. AkzoNobel
heeft verschillende divisies, verspreid over de
hele wereld. Afhankelijk van het type markt
waarin ze opereren, wordt er op verschillende
vlakken geïnnoveerd. Bij de divisie Marine
Coatings, moet er steeds geïnnoveerd
worden op productniveau. De coatings
die bijvoorbeeld op een olietanker worden
aangebracht hebben andere eisen dan de
coatings op een cruiseschip. Zo moet de
coating op een olietanker in alle zeewateren
en bij elke temperatuur de tanker kunnen
beschermen, terwijl cruiseschepen meestal
varen in minder veranderlijke wateren. Er
zijn ook divisies waar altijd hetzelfde product
wordt gemaakt, zoals bijvoorbeeld in de
chloorindustrie. Hier gaat het er niet om dat
je verschillende producten chloor produceert,
maar dat het proces elke keer wordt verbeterd
en efficiënter wordt gemaakt. Alleen op deze
manier kan je de concurrent vóór blijven.
AkzoNobel is marktleider op het gebied
van coatings en verf. Maar ook marktleiders
hebben te maken met concurrentie. Vanwege
SCOPE DECEMBER 2016
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de grote economische groei in Azië is de
concurrentie hier het hoogst. Er komen
nieuwe bedrijven op, die wereldwijd niet zo
groot zijn, maar wel in specifieke regio’s.
AkzoNobel wil een groot spreidingsgebied
hebben, maar per land moet je een strijd
voeren met de lokale spelers. Op deze manier
kan werken bij één bedrijf in elke omgeving
weer andere uitdagingen bieden.

“Als je bedrijfskunde hebt
gestudeerd is het eerste
wat bedrijven je vragen:
at wil jij en wat kan jij?”

Van studie tot werk
Melvin vertelt wat hem actief is bijgebleven
van zijn studie: “Voor mij is het belangrijkste
aan Technische Bedrijfskunde de oriëntatie
van de studie. Je kunt nieuwe dingen snel
begrijpen, waardoor je gemakkelijk je weg
kunt vinden binnen het vakgebied. Wat mij
persoonlijk is bijgebleven en wat ik nu nog
steeds toepas in de praktijk is de training in
bedrijfsprocessen analyseren en problemen
aanpakken. Met deze kennis kan ik de juiste
experts inschakelen en in samenwerking
processen verbeteren. Dit kan in een fabriek
zijn waar een verbetering wordt doorgevoerd
maar kan net zo goed een commerciële
opdracht zijn.”

AkzoNobel
AkzoNobel is een Nederlandse multinational
met 45.000 medewerkers in meer dan
80 landen, met over 2015 een omzet van
bijna 15 miljard euro. AkzoNobel is een
belangrijke producent van verf en coatings,

maar ook chemicaliën, zout, chloor en
andere industriële producten. Deze worden
gebruikt voor de productie van alledaagse
dingen zoals papier, cosmetica, plastic en
glas.

Op de vraag wat Melvin als advies zou willen
geven aan huidige studenten, antwoordt
hij het volgende: “Als je Technische
Bedrijfskunde hebt gestudeerd is het eerste
wat bedrijven jou vragen: Wat kan jij en wat
wil jij gaan doen?”. Je moet weten wat je leuk
vindt, je moet weten wat je goed kunt en
dit passend kunnen verwoorden. Bedrijven
weten soms niet wat je kan doen, daarom
moet je zelf aangeven waarom jij denkt dat
je van toegevoegde waarde bent. Je kunt je
eigen carrière samenstellen. Als je in een
goede organisatie zit, zal deze jou helpen

om jouw ambities te verwezenlijken, maar je
moet zelf leren om er echt iets van te maken.”

zijn er veel verschillende type functies. Ik
ben nog zeker niet uitgeleerd bij AkzoNobel
en heb geen redenen om weg te gaan!”

En over 5 jaar?
“Ik ga er zeker vanuit dat ik over vijf jaar nog
bij AkzoNobel werk. Ik heb me hier tot nu
toe heel goed kunnen ontwikkelen en heb
in verschillende markten gewerkt. Op welk
gebied ik tegen die tijd werkzaam zal zijn,
weet ik nog niet, maar juist dat maakt het
spannend. AkzoNobel is heel divers en elk
land heeft weer nieuwe uitdagingen. Maar
ook los van de geografische mogelijkheden

Foto Akzo Nobel

“Je kan bijna overal ter wereld gaan
werken, maar elke omgeving heeft haar
eigen uitdagingen.”

02

02 Hoofdkantoor van AkzoNobel
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Carrière
Als afgestudeerd technisch bedrijfskundige kun je bij enorm verschillende
bedrijven terechtkomen. In dit terugkerend carrièreartikel gaat SCOPE
langs bij een alumnus van Industria, om te kijken hoe het deze persoon
vergaat met diens nieuwe baan. Deze keer bracht onze redacteur een
bezoek aan Hugo Camp, momenteel werkzaam bij de afdeling Global
Procurement op het kantoor van Unilever Benelux in Rotterdam.
TEKST Sander Jong DESIGN Cindy van der Wijst

Hugo Camp bij Unilever
Op een zonnige donderdagmiddag in
september is SCOPE in Rotterdam om
Hugo te interviewen voor dit artikel. Het
prachtige kantoor van Unilever Benelux, als
het ware boven enkele fabrieken geschoven,
vormt het decor hiervoor. Als we eenmaal
plaats hebben genomen, kan het interview
beginnen en vragen we Hugo alles over zijn
huidige functie, de weg ernaartoe en alles
wat daar omheen is gebeurd. Als hem wordt
gevraagd naar zijn carrière tot dusver begint
hij te vertellen.

het tweede jaar heb ik echter een semester
afgewerkt in Taipei, wat een fantastische
ervaring was. Na mijn buitenland semester
ben ik weer naar het buitenland gegaan om
in Brussel een masterthesis te doen over het
‘bullwhip effect’ bij Procter & Gamble. Deze
ervaring heeft me doen beseffen dat ik graag
in deze consumentengoederenindustrie
wilde werken. Ik vind het namelijk gaaf
om aan een tastbaar eindproduct te werken
dat iedereen kent en waar mensen blij van
worden.”

Studie
“Ik ben geboren in Eindhoven, waar ik maar
vier jaar gewoond heb toen. Daarna ben ik
verhuisd naar Hulst, in Zeeuws-Vlaanderen,
waar ik de rest van mijn jeugd heb
doorgebracht, tot ik weer naar Eindhoven
terugging om Technische Bedrijfskunde
te studeren aan de TU/e. Mijn bachelor
heb ik daar in drie jaar vrij snel doorlopen,
maar daarnaast ben ik ook actief geweest
in verschillende commissies, bij zowel
Industria als Interactie. Na mijn bachelor
heb ik gekozen om aansluitend te beginnen
met de master Operations Management and
Logistics, waarvan ik het eerste jaar ook nog
gewoon in Eindhoven zelf heb gedaan. In

Traineeship
“Unilever heeft een traineeship, het
‘Unilever Future Leaders Programme’,
waarbij je in de eerste drie jaar vier keer
roteert van functie binnen een bepaalde
discipline, zoals voor mij Supply Chain.
Het traineeship ben ik begonnen met een
buitendienst, waarbij je naar de klant toe
gaat in drie verschillende opdrachten. De
eerste was retail, waar je bij supermarkten
gaat proberen om de producten van Unilever
beter zichtbaar te maken in winkels.
Hiervoor ging ik bijvoorbeeld op zoek naar
behoeften van een klant in een supermarkt
en naar de verschillen tussen supermarkten.
Elke supermarkt trekt namelijk weer andere

doelgroepen aan. Zo leerde ik ook om
goed over de producten na te denken. Als
tweede hadden we out-of-home, een kanaal
waarin je Unilever-producten koopt buiten
de supermarkt. Hierbij moet je vooral
denken aan locaties zoals cafés, kantines
en tankstations. Tot slot hebben we nog het
derde en tevens bij de consument minder
bekende kanaal van Unilever, namelijk Food
Solutions. Dit kanaal is gericht op horeca.
Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld
specifieke grote verpakkingen olie, die een
keukenchef de hele avond op zijn bakplaat
kan gebruiken, terwijl een gemiddelde
consument geen behoefte heeft aan olie die
de hele avond bruikbaar blijft.”
Procurement Operations
“Na de twee maanden buitendienst ben
ik in mei 2016 begonnen aan mijn eerste
echte rotatie, die tien maanden duurt. Deze
tijd werk ik op de Global Procurement
Operations afdeling in de categorie Foods. De
afdeling Procurement, in het algemeen, doet
de inkoop voor de producten van Unilever.
Onze afdeling, Procurement Operations,
is echter meer overkoepelend en koopt zelf
niets in. Wij zijn hierbinnen meer bezig met
strategische projecten, waarbij inkoop ook

“Ik vind het namelijk gaaf om aan een
tastbaar eindproduct te werken dat iedereen
kent en waar mensen blij van worden.”
SCOPE DECEMBER 2016
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Foto Unilever

“Het allerbelangrijkste wat ik nu uit mijn
studie haal is vooral de manier van denken,
zoals je dat leert tijdens de opleiding.”

een rol speelt en we eigenlijk die afdeling
vertegenwoordigen naar de rest van de
organisatie. Kort gezegd komt dit erop neer
dat onze afdeling ervoor moet zorgen dat de
echte inkoopafdeling doet wat de rest van de
organisatie voor ogen heeft om deze twee
partijen op één lijn te krijgen.”
Projecten
“In mijn huidige functie ben ik vooral bezig
met drie projecten, die allemaal weer een
link hebben met een andere afdeling binnen
Unilever. Ten eerste doe ik een project op de
zogenaamde traceerbaarheid van de supply
chain. Dit heeft een link met marketing.

Het doel hiervan is dat we precies kunnen
zien wat waar vandaan komt. Dit is handig,
omdat we een complexe supply chain
hebben met honderden merken wereldwijd.
Een voorbeeld hiervan is dat je achterop de
verpakking van een rookworst een code hebt
staan die je kunt invoeren op een website,
waarna je precies kunt zien van welke boer
het vlees afkomstig is.
Het tweede project is een link met de
afdeling Research & Development en richt
zich op risicoverlaging in de supply chain.
Dit project komt voort uit het feit dat wij onze
fabrieken altijd draaiende willen hebben en

dat materialen dus voorradig moeten zijn.
Het grootste risico is hier dat dit laatste niet
zo kan zijn. Wij willen er dus voor zorgen dat
alle materialen die nodig zijn om een product
te kunnen produceren, aanwezig zijn op het
moment dat we het product willen maken.
In dit project proberen wij hier over na te
denken, door voor ‘kwetsbare’ producten van
tevoren al een plan B en/of C te verzinnen.
Kwetsbare producten zijn producten
waarvan één of meerdere ingrediënten
een grotere kans hebben om weg te vallen
door bijvoorbeeld weersinvloeden of
dierenziektes.”
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Unilever

Foto Unilever

Unilever is een wereldwijd bedrijf dat vooral
actief is in de levensmiddelenindustrie.
Het bedrijf beheert wereldwijd ongeveer
vierhonderd merken, verspreid over vele
verschillende productcategorieën. Elke dag
gebruiken bijna twee miljard mensen over
de hele wereld wel één van de producten
van dit bedrijf, wat aangeeft dat het een
zeer bepalende producent is van alledaagse
producten. Het huidige Unilever is ontstaan
in 1930, door een samenvoeging van
de Nederlandse Margarine Unie en het
Britse zeepbedrijf Lever Brothers. Het
heeft vandaag de dag ook nog altijd twee
hoofdvestigingen; de ene in Rotterdam en
de andere in Londen.
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Als laatste werk ik nog aan een project over
innovatie, omdat Unilever net als andere
bedrijven altijd bezig moet zijn met het
verbeteren van bestaande producten en het
bedenken van nieuwe producten, afhankelijk
van de consumentenbehoeften. Onze rol
hierin is niet het komen met ideeën voor
een nieuw product; dat doet marketing.
Wij kijken juist op basis van een idee van
marketing hoe realistisch dat idee is. Aan
de ene kant gaat dat dus om het voorspellen
van opbrengsten, maar aan de andere kant
ook om het kostenplaatje. Ook het aanbod
van leveranciers speelt een rol, of er een
ingrediënt al wel of niet wordt ingekocht,
enzovoort. Al met al is het een fantastische
functie om te vervullen, omdat je op een
heel strategisch niveau nadenkt. Daarnaast
zijn de projecten waar je aan mee werkt ook
nog eens wereldwijd, wat het echt heel gaaf
maakt.”

Link werk-studie
“Als ik kijk naar hoe mijn studie terugkomt
in mijn werk, dan is het niet zozeer één
bepaald vak wat echt het allerbelangrijkste
is geweest. Het allerbelangrijkste wat ik
nu uit mijn studie haal is vooral de manier
van denken, zoals je dat leert tijdens de
opleiding. Bij Technische Bedrijfskunde
werk je aan veel praktische cases, waarin
het echt van je gevraagd wordt om op een
analytische manier te denken. Zo gaat
het niet altijd precies om de analyses die
je doet in bijvoorbeeld Excel, maar ligt de
focus vaak op de manier van aanpakken. De
gedachtegang waarin je eerst goed nagaat
wat eigenlijk het probleem is en hoe je het
daarna gaat aanpakken om vervolgens daar
een oplossing voor te bedenken, is echt iets
wat je alleen leert door die praktische cases.
Daarin is deze opleiding volgens mij zeker
onderscheidend van andere studies.”

Internationaal
“Tijdens mijn studie heb ik, zoals eerder
vermeld veel gedaan bij Interactie en ben ik
überhaupt veel internationaal bezig geweest.
De belangrijkste les die ik daaruit kan halen
voor mijn huidige baan, is het respecteren
en begrijpen van andere culturen. Zeker
omdat ik nu op een wereldwijde afdeling
werkzaam ben, is dat heel nuttig. Alles wat
ik bij ESTIEM, in Taipei of tijdens mijn
masterthesis bij Procter & Gamble (ook op
een internationale afdeling) op dat gebied
heb geleerd, is nog altijd heel waardevol. Het
begrip voor het feit dat mensen in andere
culturen ook andere dingen doen en andere
normen en waarden hebben, zorgt ervoor dat
ik steeds meer gevoel daarvoor krijg, wat wel
heel erg gaaf is in mijn functie. Door al deze
mooie buitenlandervaringen zie ik het dan
ook zeker zien zitten om in het buitenland te
werken als die kans zich voordoet.”

Duurzaamheid bij Unilever
Een zeer belangrijk onderdeel van de visie van Unilever zijn duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Bij dit onderwerp vertelt Hugo over wat hij hiervan merkt in zijn
functie: “Binnen inkoop zit je bijna in het hart van de hele duurzaamheidsvisie, aangezien alles
wat ingekocht wordt voor onze producten moet voldoen aan bepaalde criteria die intern voor
deze visie gelden. Wij kopen bijvoorbeeld veel grondstoffen in, waarbij we niet willen dat die
geproduceerd worden door kinderen die in de volle zon zestien uur per dag moeten werken. Wij
willen dat de producten die wij kopen, worden geproduceerd op een manier waarvan wij, en vaak
ook overheden bijvoorbeeld, vinden dat het duurzaam is.”
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Internationaal
De exponentiële organisatie kan eenvoudig producten, diensten of evenementen
in de markt zetten en deze aanpassen. Succesvolle ideeën worden voortgezet
en een flop verdwijnt als sneeuw voor de zon. In een studenten organisatie als
ESTIEM is dit vergelijkbaar. Nieuwe evenementen en ideeën, van elke aard,
worden relatief snel opgezet. Al is de uitrol tot gevestigd project uitdagender.
TEKST Tom Mul DESIGN Cindy van der Wijst

De mogelijkheden van een
organisatie als ESTIEM

1990

ESTIEM nu

Sinds de start van ESTIEM (European
Students of Industrial Engineering)
kent Eindhoven een belangrijke plek
binnen dit netwerk, zoals wellicht
bekend bij de lezers van de SCOPE.
Interactie,
als
ondervereniging,
representeert Industria binnen dit
netwerk. Het begon in 1990 wanneer
drie leden van de toenmalige Industria
commissie een eerste vergadering
bijwoonden in Duitsland. Deze
vergadering ging over het opzetten van
een internationaal studentennetwerk.
Onwetend welke groei ze te wachten
stond, tekenden studenten van veertien
verschillende universiteiten, waaronder
TBK studenten uit Eindhoven, in 1990
een informeel statement. Een statement
met een visie die alle betrokkenen
uit willen dragen: een Europese
studentenvereniging. Al snel waren er
twee prestigieuze projecten en sloten
meer universiteiten zich aan bij het
netwerk.

Tegenwoordig is ESTIEM uitgegroeid
tot een organisatie waaraan 80
universiteiten in 31 landen aangesloten
zijn, met als belangrijskte doel: het
verbinden van TBK studenten in
Europa. De aangesloten universiteiten
worden binnen het netwerk ‘Local
Groups’ genoemd. Local Groups zijn
de ruggengraat van ESTIEM en maken
de evenementen mogelijk door ze te
organiseren. Jaarlijks zijn er de vaste
evenementen die zich als traditie
hebben gevormd. Daarnaast is er ook de
mogelijkheid om zelf evenementen aan
te dragen.

SCOPE DECEMBER 2016

32

Naast de lokale activiteiten van de
Local Groups, zijn er verscheidenen
commissies, projecten en initiatieven
waarbinnen studenten uit Local Groups
actief zijn. Zij worden gecoördineerd en
gesteund door een studentenbestuur. Op
dit moment zijn er negen commissies,
tien projecten en vier initiatieven die

kansen bieden om samenwerken in
een internationale en interculturele
omgeving. Dat is een flinke groei, gezien
het feit dat er tien jaar geleden slechts
enkele
evenementen terugkerend
waren. Deelnemen of reizen, binnen het
netwerk kan daarom nu op verschillende
manieren, naar verschillende locaties
en met een verschillende insteek. Wat,
waarheen en wanneer?
Hiernaast vier succesvolle evenementen die
ieder jaar weer terugkeren!

Het oudste project binnen ESTIEM is Vision. Zoals de naam suggereert,
gaat het om een visie welke gebaseerd is op een jaarlijks thema. Het
thema voor 2017 is Renewable Energy - The Power of our Future.
Elk jaar worden er binnen het gekozen thema 8 seminars georganiseerd
die een week duren. Dit wordt gedaan door 8 verschillende Local
Groups. De organiserende Local Group kiest een onderwerp welke
raakvlakken heeft met het gekozen thema, zodat in elke seminar een
uniek onderwerp bekeken wordt. Tijdens de week worden er bezoeken
gebracht aan verschillende bedrijven, zijn er colleges op de universiteit
waar de Local Group gevestigd is en worden er workshops gehouden.
Zo wordt er bijvoorbeeld een schets gemaakt van de voor- en nadelen,
de gevolgen en de kansen die er zijn bij bijvoorbeeld biobrandstof.
Het jaarthema wordt altijd afgesloten met een conferentie. Hierbij
worden alle voorafgaande seminars samengevat om zo de visie over
Renewable Energy, vanuit het perspectief van de TBK-er, neer te
zetten. Aankomende evenementen zijn de volgende:

Universiteiten in het ESTIEM netwerk bieden allen een variant op
Technische Bedrijfskunde zoals wij het kennen. De focus verschilt
per faculteit en de diverse expertises van de professoren leiden tot
excellente dialogen over verschillende vakgebieden. Het project
Academic Days van ESTIEM beoogt om deze kennis te delen en zo de
academische ontwikkeling te stimuleren. De focus ligt op diepgang
in één specifiek onderwerp welke gekozen kan worden door de
organiserende Local Group. Met 3 pijlers – mentorship, theory put
into practice en reflection – wordt er een professionele werkomgeving
gecreëerd. Academic Days biedt daarmee een uitbreiding op
het curriculum, of juist een verdieping in een onderwerp dat jou
interesseert.

•

•
•

Biofuels & Geothermal Energy | Helsinki & Tampere | 6 - 12 febr
2017
Renewable Energies in Sewage Treatment | Budapest | 20 – 26
febr 2017
Decarbonise, Digitalize | Berlijn| 13 - 18 mrt 2017

•
•

Als het gaat over exponentiële organisaties wordt vaak als eerste
naar de nieuwe generatie bedrijven gekeken. Data gedreven, snelle
ontwikkelingen en een beperkt strak beheerde structuur. Binnen
dat plaatje valt het project BusinessBooster.

BusinessBooster

is ondernemen en brengt daarbij de Europese TBK studenten
bij elkaar. Je werkt met een groepje studenten aan je eigen
bedrijfsidee, of dat nu op een idee op nationaal niveau is of een
nieuw idee voor een samenwerking op internationaal niveau. In
het laatste geval is een compagnon binnen ESTIEM snel gevonden.
BusinessBooster is binnen ESTIEM ontstaan in 2010. Sindsdien
gaan de ontwikkelingen snel. Zo zijn er jaarlijks verschillende
evenementen waarin gewerkt wordt aan het opstarten van je
eigen bedrijf. Zo was er de start-up for dummies, tegenwoordig
de BusinessBooster competitie, en een get2gether met alumni
die bekend zijn in de wereld van ondernemen. BusinessBooster
is constant in beweging en krijgt voortdurend nieuwe ideeën,
terwijl andere verouderen. Interactie was dit jaar betrokken
bij BusinessBooster via de Summer Entrepreneuship Training,

Interactie organiseerde in 2010 de eerste Academic Days met als
onderwerp Logistics Days. In 2014 volgde een tweede: Business
Intelligence Logistics Days.
Retail operations | Porto | 7-12 mrt 2017
Information Technology | Istanbul-Yildiz | 22 – 27 mei 2017

De eerder genoemde projecten geven een extra inzicht in de
verschillende technische onderwerpen. Al brengt het ook een culturele
ervaring met zich mee. Je bent immers in een ander land met 5 tot
20 internationale TBK studenten. Daarbovenop zijn er evenementen
mogelijk die de focus leggen op het leren kennen van een ander land
en andere cultuur; het serieuze maar ook de gezelligheid onder de
studenten. ESTIEM kent daarom projecten als Exchanges, Activity
Weeks (e.g. Carnaval in Eindhoven of het Oktoberfest in München)
en Europe3D. Het project Europe3D gaat, zoals de naam al doet
vermoeden, dieper in op drie dimensies die het land van verblijf
onderscheiden van andere landen: Politiek, Economie en Cultuur.
Startend met een stoomcursus taal en inzicht in typerende verschillen
staat de rest van de week in het teken van deze drie dimensies. Met een
bezoek aan het parlement, aan familiebedrijfjes, of een prachtig deel
van de stad dat onbekend blijft bij de meeste toeristen is dit evenement
altijd verrassend. Jaarlijks worden er minimaal 6 evenementen binnen
dit project georganiseerd, waarbij het niet uitzonderlijk is dat je een
traditionale volksdans rijker bent bij terugkomst in Eindhoven.

bestaande uit drie weken van ondernemen, dit jaar in Tel Aviv,
Bremen en Eindhoven. Accelereer je pad naar succes.
•

How to Become an Entrepeneur | Lissabon | 28 feb – 6 mrt 2017

•
•

Europe3D Norway | Trondheim | 22 – 27 mei 2017
Europe3D Ukraine | Kiev | 28 mrt – 4 apr 2017
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En verder

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

TEKST René Zonnenberg & Guido de Wit DESIGN Maarten van Asseldonk

René Zonnenberg
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
In november 1980 ben ik afgestudeerd
en gestart in de automatisering. De keuze
toen was gebaseerd op het feit dat ik van
mening was dat de automatisering nog grote
ontwikkelingen zou gaan doormaken en in
de studie toen nog maar beperkt aan de orde
was gekomen.

René Zonnenberg
Leeftijd: 61
Jaar van afstuderen: 1980
Organisatie: OCI Nitrogen
Functie: Information Manager

Ton Willems
SCOPE 3, 2016

Emiel Veenstra
SCOPE 1, 2017

Directeur eigen
onderneming

Eigenaar bij B&B aan ‘t
Wilhelminaplein Roermond
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Ik heb in mijn eerste jaren voornamelijk
voor een aantal verzekeringsmaatschappijen
aan informatie- en automatiseringsplannen
gewerkt. Vervolgens ben ik overgestapt naar
de interne organisatieadviesafdeling van
DSM, een zeer leerzame tijd. Na een viertal
jaren daar trok de automatisering toch weer
aan en heb ik voor een aantal DSM onderdelen
leiding mogen geven aan de verdere ICT
ontwikkelingen, zoals Engineering, Research
en Kunststoffen. Daarnaast heb ik in die
tijd meerdere SAP-ERP implementaties
gedaan. Vervolgens ben ik overgestapt
naar de Corporate ICT afdeling van DSM,
waar ik verantwoordelijk ben geweest voor
de wereldwijde standaardisering van de
kantoorautomatisering, netwerken en het
hosten van computersystemen, met name
SAP. In 2010 ben ik vanuit Corporate IT
als interimmanager aan de slag gegaan bij
een aantal DSM onderdelen die verkocht
zouden gaan worden. Mijn opdracht daar
was om hen qua ICT gereed te maken voor
een zelfstandige toekomst. In 2010 zijn
twee onderdelen verkocht aan het Egyptisch
Orascom Construction Industries (OCI) en
mocht ik de ontvlechting vormgeven naar
een volledig zelfstandige ICT omgeving.
Het nieuwgevormde bedrijf kreeg de naam
OCI Nitrogen. Parallel daaraan werd een
derde onderdeel door DSM verkocht aan het
Duitse bedrijf Lanxess, ook daar heb ik de
overdracht begeleid.

In oktober 2011 heeft OCI Nitrogen mij
gevraagd bij hen in dienst te treden. De
afgelopen jaren heb ik voor OCI nog nieuwe
ICT initiatieven opgestart in Iowa en Texas.

Wat zijn eventuele plannen?
Enige maanden geleden waren we in een
vergevorderd stadium om te gaan fuseren
met het Amerikaanse CF Industries. Helaas
heeft dat geen doorgang gevonden, doordat
de Amerikaanse overheid de plannen min of
meer blokkeerde. Het nieuwe hoofdkantoor
zou immers in Amsterdam gevestigd
worden, waardoor de Amerikanen minder
belasting zouden ontvangen. De doelstelling
van onze organisatie blijft dus wel om samen
te gaan met een ander bedrijf, hetgeen dat
dus in grote mate mijn plannen zal bepalen.

Doe je in je huidge werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens
de opleiding?
Ja weet je, waarschijnlijk wel, maar niet
bewust. Natuurlijk zijn je conceptuele
vermogens tijdens de bedrijfskunde
studie aangescherpt en ben je een goede
gesprekspartner voor alle disciplines
binnen het bedrijf, als gevolg van
de breedte van de studie. Ik ben van
mening dat de studie een goede basis
vormt, maar dat je daarna je loopbaan
verder vorm moet geven in de praktijk
door de keuzes die je maakt.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Moeilijk
te
zeggen.
Ik
ben
verantwoordelijk voor de juiste ICTstrategie en de beschikbaarheid van de
juiste informatie en systemen voor de
organisatie, nu en in de toekomst. Dat
betekent dat je voeling moet houden
met de organisatie, ten aanzien van

Guido de Wit
welke richting men op wil gaan en
daarop tijdig anticiperen. Wat ik vooral
meegenomen heb uit mijn vorige
functies is om niet te lang stil te staan
bij wat je hebt. Je moet steeds blijven
ontwikkelen en uiteraard je omgeving
overtuigen jou te blijven volgen. Dat
maakt je werk dynamisch en houd
vooral de fun erin. Dat laatste is erg
belangrijk.
Heb je dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan
gehad?
Ik heb tijdens mijn studie geen
bestuursfuncties gedaan, dat was vooral
vanwege het feit dat er redenen waren
dat ik mijn studie binnen de gestelde
vijf jaar wilde afronden.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Zoek de uitdaging en het werk dat
bij je past. Je gaat waarschijnlijk een
lange carrière tegemoet, dus maak de
juiste keuzes en probeer altijd de fun
erin te houden. Tijden veranderen, dus
verander mee. Je bent en blijft altijd zelf
verantwoordelijk voor je loopbaan.
Mijn motto is: “Neglecting change
doesn’t recapture the past, it loses the
future”.

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Alle banen die ik heb gehad gingen
om innovatie en business development
bij grotere bedrijven. Vaak waren
het start-ups binnen (internationale)
ondernemingen op het gebied van
bijvoorbeeld e-commerce of in landen
als China en dat vormt een rode draad
in mijn carrière. Sinds kort kom ik weer
veel in China en probeer ik met een
team de bloemenmarkt in China open
te breken. Een fantastische opdracht.
Wat zijn eventuele plannen?
In mei 2017 opent de Gooische Bierbrouwerij
haar deuren op het marktplein in Hilversum.
Bij het opzetten van deze brouwerij probeer
ik al mijn talenten in dienst te stellen
van mensen die het zelf wat minder goed
getroffen hebben, zoals mijn dochter Sarah.
Samen met 10 Wajongeren zal zij in het hart
van het Gooi gaan werken in een bedrijf dat
topbieren maakt voor de lokale markt. Een
prachtig project.

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

Guido de Wit
Leeftijd: 46
Jaar van afstuderen: 1995
Functie: Program Director - Ondernemer
Organisatie: Royal Floraholland - Gooische
Bierbrouwerij

Jazeker. Vaak gebruik ik de basisprincipes
die bij vakken naar voren kwamen of geef ik
voorbeelden aan teamgenoten die uit mijn
studietijd komen.

Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Het is meer kwalitatief dan kwantitatief.
Ik ben meer de ondernemende kant op
gegaan en daar is een brede achtergrond
fantastisch. In een dynamische
omgeving waar je vaak snel moet
beslissen is beide van belang.

Bouke van der Weide
Jansen
SCOPE 3, 2016
Veranderkundige
bij VDWJ

Joost Luijbregts
SCOPE 1, 2017
Supply Chain Director
Heineken - Brau Union
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Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Absoluut. Ik heb allerlei toernooien
georganiseerd, in veel commissies
gezeten bij mijn studentenvereniging en
bestuurswerk gedaan voor de Stichting
Studentenvoorzieningen
Eindhoven
(SSE). Veel dingen deed ik toen wellicht
per ongeluk of op intuïtie. Later ben
ik pas gaan beseffen, hoe waardevol
veel van deze ‘experimenten’ eigenlijk
waren.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Experimenteer op een breed vlak in een
tijd waar alles nog kan en mag. Volg je
hart.

Alumnia is de alumnivereniging van
Technische Bedrijfskunde en Technologie
Management van de TU Eindhoven. Wij zijn
een platform voor alumni en aankomende
alumni om van elkaars contacten,
relaties, competenties, kennis en ervaringen
te profiteren. Leden van alumnivereniging
Alumnia
organiseren
bijeenkomsten
waarbij u als alumnus altijd welkom bent.
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Activiteitenoverzicht
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

29
mrt

TBKx
DE DERDE EDITIE VAN DIT DOOR TEDx GEÏNSPIREERDE
EVENEMENT IN SAMENWERKING MET INDUSTRIA
Schrijf je nu in op www.alumnia.nl

wo 29 maart, 2017

19:00

Nog niet bekend

Gratis

We push
technology further
to print microchip
features that are ner

to build smarter
solar panels

to supply
solar powered
cars
to help save
the environment

Do you dream of changing the world of innovation? Do complex technological challenges
appeal to your imagination? We are looking for you. ASML always wants to get in touch
with eager and curious students.
Join us at workingatasml.com/students
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Column

Stel je voor. Je wordt ’s ochtends wakker
met een uniek concept. Precies op de
dag dat blijkt dat de uitvoering van het
concept mogelijk is geworden door de
technologische ontwikkeling. Twee jaar
later ben je met je concept uitgegroeid
tot multinational. De droom van iedere
ondernemer?
Deze vraag kwam vrijwel meteen bij mij op
toen ik het thema van deze SCOPE hoorde.
Want de weg naar deze multinational vergt
hard werken, lange dagen en volledige
toewijding. Dit in een wereld waar juist een
trend aan het ontstaan is richting kortere
werkweken, kortere werkdagen en meer tijd
voor zelfontplooiing. Veel mensen geloven
dat op deze manier de productiviteit
dusdanig omhoog gaat dat er net zo veel, of
zelfs meer, werk verzet kan worden.
Deze trend is te zien op nationaal niveau in

Zweden waar een vierdaagse werkweek is
geïntroduceerd. Maar ook bij een groeiend
aantal start-ups dat werkdagen van zes
uur hanteert. De vraag waar ik naar toe
wil werken in deze column is: wil je hard
werken om ervoor zorgen dat er vervolgens
tijd vrij komt om de dingen te doen die je
graag doet, of wil je kortere efficiëntere
dagen werken zodat je naast je werk de
dingen kunt doen die je graag doet?

Foto PICSFORYOU

Groot bedrijf of korte werkweek

Zelf weet ik het antwoord op deze vraag
niet. Wel weet ik dat één streven deze vraag
overbodig maakt: zorg ervoor dat je je werk
graag doet. Ik denk dat dit altijd het streven
is, maar ik denk dat het goed is als iedereen
dit ook bewust besluit na te streven. Dus
laten we dat dan ook met zijn allen doen.

Bram van Etten
Voorzitter Industria

Foto PICSFORYOU

Exponentiële Organisaties

Op het moment van schrijven van deze
column zit ik met mijn benen omhoog
en laptop op schoot op de bank. Mijn
weekend is bijna voorbij en buiten is het
koud, de perfecte omstandigheden om
Netflix aan te zetten en een thuisbioscoop
te creëren. Ik kijk even rond op Netflix en
vind een film die mij leuk lijkt om te kijken.
Voordat ik deze aanzet, google ik de trailer
natuurlijk eerst even. Terwijl ik Google open
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SEPTEMBER 2015

bedenk ik mij dat ik nog een plek nodig
heb om te overnachten in Rome voor mijn
vakantie aankomende kerst. Ik open de
site van Airbnb, zoek op ‘Rome’ en klik mijn
aankomst- en vertrekdatum aan. Totaal
geeft Airbnb meer dan 300 zoekresultaten
en ik besluit mijn keuze op een ander
moment te maken, zoveel keuze kan ik niet
aan op deze zondagmiddag.

Ik ga weer naar Google en vind meteen de
trailer van de film waarnaar ik zocht. De
trailer ziet er leuk uit en ik besluit de film aan
te zetten op Netflix. De film is erg spannend
, maar op het moment dat ik er helemaal
in zit, maakt mijn laptop ineens een raar
geluidje. Mijn batterij is bijna leeg en mijn
laptop moet aan de oplader. Gelukkig ligt
mijn oplader binnen handbereik en is mijn
laptop snel weer van stroom voorzien. In
alle rust kijk ik de film verder en wanneer
deze af is bedenk ik me waar deze column
ook alweer over moest gaan. Op dat
moment besef ik dat mijn filmmiddag niet
mogelijk was geweest zonder de opkomst
van exponentiële organisaties als Google,
Netflix en Airbnb. Ook mijn laptop had ik niet
kunnen gebruiken zonder nanotechnologie
en niet op kunnen laden zonder
zonne-energie; beiden technologieën die
exponentieel goedkoper zijn geworden.

Floor Wiersma

Commissaris Onderwijs Industria

Column

Foto Hilde Weerts

De motivatiebrief

Het zit erop. Ik ben afgestudeerd. Master
of Science noemt iedereen me ook wel
tegenwoordig. Maar in de SCOPE blijf
ik jullie nog even lastigvallen. Met een
andere pet op, dat wel. De Alumnia pet.
Het geeft best een prettig gevoel. Van
maandenlang de wekker om 6 uur en
lange dagen in de weer zijn met mijn
thesis naar lekker uitslapen en op
vakantie gaan als ingenieur. Helaas is
die tijd nu ook voorbij. Het is tijd voor
de volgende fase: op jacht naar een baan.
Solliciteren geblazen dus. Stap één: een
mooi CV bouwen. Die ging nog wel.
Opsommen wat ik allemaal gedaan
heb is goed te doen. Dan stap twee:
motivatiebrieven maken. Dat is toch
wel andere koek. Een frustrerend stukje
werk, vind ik. Waarom? Omdat iedereen
volgens mij precies hetzelfde doet met
zijn brieven.
Voor mijn gevoel bestaan die brieven
voor 80 procent uit lijstjes met hippe
competenties. Dit zijn van die woorden
waar je een beetje een vies smaakje

in je mond van moet wegspoelen als
je ze per ongeluk een keer hardop
uitgesproken hebt. Je zegt dat je
proactief bent, assertief, ondernemend,
analytisch, een echte teamspeler bent
en leiderschapskwaliteiten bezit. En de
mooiste: dat je een denken, durven en
doen mentaliteit hebt gecombineerd
met een autonome persoonlijkheid. Je
hoeft nog net niet op te schrijven dat je
van lekker eten houdt en toch liever een
mooi zonnetje op je bolletje hebt dan
gezellige regenbui.
Ik vraag me ook af hoe het er aan de
andere kant van de motivatiebrieven aan
toegaat. Is het voor recruiters een kwestie
van met Ctrl-F zoeken naar de juiste
competenties? Willen bedrijven weten
of ik zonder spelfouten kan schrijven?
Of dat ik nauwkeurig genoeg ben om
niet toevallig het verkeerde bedrijf in de
brief te zetten? Of zouden ze met een
bingokaart met competenties door de
brieven heen gaan. Misschien een leuk
bierspelletje voor op de vrijmibo van de
HR-afdeling.

Waar ik allemaal ga solliciteren? Daar
ben ik nog niet helemaal uit. Maar na
het lezen van deze SCOPE moet ik m’n
horizon misschien verbreden van alleen
grote gevestigde bedrijven richting startups? Of iets met apps? Of misschien
ergens een garage gaan huren,
aangezien het daar toch vaak schijnt te
beginnen. En mocht dat allemaal niet
lukken, dan kan ik blijkbaar altijd nog
de politiek in, zoals afgelopen maand
gebleken is.
Maar goed, ik ga maar weer verder
schrijven aan mijn motivatiebrieven.
Proactief als ik ben.

Cas van Elderen
Recentelijk afgestudeerd
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How far do you want to go?
CEVA Logistics is one of the largest logistics service providers in the
world. We take care of our clients in the area of Contract Logistics,
Freight and Transport Management. The strength of our company lies
in the talent of our people; together we want to improve ourselves
every day. At CEVA you receive plenty of room for your ideas and
sufficient opportunities to develop yourself.
Are you interested in logistics and are you looking for a job or
internship in a dynamic organization where you can learn a lot? Then
we’re looking for you!

‘5 years ago I started as an intern, now I
follow a management program’
Jawad El Louzati – Ocean Export Team Leader
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Follow us40
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www.cevalogistics.careers

