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Moeder Aarde
Duurzaamheid, iedereen heeft het erover, maar wat is het nou eigenlijk? Een blik op de
Eerste-Hulp-Bij-Studentenzaken-site Wikipedia maakt ons ook niet veel wijzer. Deze
verzamelde wijsheid van de wereld komt met een breed scala aan mogelijkheden:
van een duurzaam verblijf tot een duurzaam goed en van duurzaam beleggen tot
duurzame landbouw. Maar volgens mij heeft het als strekking dat eigenlijk alles wat
met duurzaamheid te maken heeft erop gericht is dat ook volgende generaties nog
kunnen leven op de bol water en land die wij liefkozend Moeder Aarde noemen.
Het onderdeel van het spectrum duurzaam waar we deze SCOPE op in gaan zijn
de duurzame supply chains. Oftewel alles wat er zit tussen een boom en de SCOPE
die je nu in je handen hebt. Of alles tussen de druppel olie die omhoog spoot in
de woestijn en de plastic verpakking die er tot net omheen zat. Maar ook wat er
met je SCOPE gebeurt op het moment dat je hem uitgelezen, jaren bewaard en
ingelijst hebt en het toch over je hart verkrijgt om hem bij het oud papier te leggen.
Om
een
het
ook
een

het onderwerp deze SCOPE zo breed mogelijk te belichten zijn we gegaan voor
aantal verschillende perspectieven. Zowel het operationele en strategische als
sociale en gouvernementele perspectief komen aan bod. Uiteraard passeren
de gebruikelijke columns en alumni weer de revue en sluiten we af met
kritische kijk op het begrip duurzaamheid van onze huiscolumnist Cas!
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Duurzame Supply Chains
Een bedrijf bepaalt zelf hoe het zich ontwikkelt op het gebied van duurzaamheid,
maar de wegen die het kiest worden beïnvloed door de overheid. Daarmee speelt
de overheid een sleutelrol, ook in verduurzaming. Hanneke op den Brouw,
projectadviseur bij Rijkswaterstaat, laat zien hoe de overheid het bedrijfsleven
kan sturen, en hoe de overheid op haar beurt wordt bewogen om duurzaamheid
na te streven.

TEKST Gerard Koudstaal DESIGN Ruben Sikkema

Overheid stimuleert
duurzaamheid: samenwerken en
belonen
De
overheid
mengt
zich
in
verduurzaming, omdat ze de taak
heeft gekregen het algemene belang
te beschermen. Uit de praktijk blijkt
dat mensen zich laten leiden door
impuls beslissingen, en onvoldoende
hun gedrag laten beïnvloeden door de
langere termijn. We hebben immers
ook een pensioensysteem. Hoewel
iedereen daar later belang bij heeft,
schuiven de meeste mensen dat op
de lange baan. De overheid vindt het
belangrijk dat iedereen als die oud is
een inkomen heeft. Op het gebied van
milieu geldt hetzelfde, en dus springt

de overheid in om het algemeen belang
te beschermen. De overheid kijkt naar
signalen vanuit “de samenleving,
bedrijven en van mensen die zich hier
druk om maken, zoals actiegroepen,
milieulobby’s. Ook nieuwe inzichten in
de staat van het milieu zijn belangrijk”,
zo vertelt Hanneke op den Brouw .
“Ook internationale invloeden, zoals
Europese wetgeving, en verdragen zoals
het verdrag van Parijs, spelen mee. En
dat is ook nodig, want regelgeving heeft
effect: “We constateren dat het minder
goed gaat met het milieu in landen
waar nauwelijks milieu regelgeving is.”

Hanneke op den Brouw
Hanneke op den Brouw is werkzaam bij de
afdeling leefomgeving van Rijkswaterstaat,
een onderdeel van het ministerie van
Infrastructuur en milieu. Ze houdt zich
bezig met afvalbeleid, en het bijhorend
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afvalbeheerplan, dat op haar afdeling wordt
voorbereid. Ook houdt ze zich bezig met
de uitvoering van het circulaire economie
programma, bij de werkgroep textiel.

Overheid stimuleert duurzaamheid

De overheid heeft verschillende
instrumenten tot haar beschikking om
invloed uit te oefenen. De meest voor
de hand liggende is wet- en regelgeving.
“Als je het hebt over milieu en
duurzaamheid, is er een heel stelsel aan
regels en vergunningen waar bedrijven
aan moeten voldoen. De overheid
heeft een heel scala aan manieren om
mensen te verleiden of te stimuleren
het gewenste gedrag te vertonen.
Subsidie is iets wat het meeste in het
oog springt, maar er zijn ook veel fiscale
regelingen, zoals belasting verlaging

“Afval en recycling doen we best
goed in Nederland, we lopen in
veel opzichten voorop.”
voor individuele bedrijven. Ook via
heffingen wordt invloed uitgeoefend.”
Zo geeft de overheid verlaagde btwheffingen van 6% niet alleen aan
voedingsmiddelen, maar ook aan kleine
bedrijven, innovatie, papier en creatieve
industrieën. Een ander onderdeel waar
de overheid zich de laatste jaren weer
op richt, is gedragsverandering van
consumenten. “Afval en recycling doen
we best goed in Nederland; als je het
vergelijkt met andere landen lopen we in
veel opzichten voorop. Als je echter naar
het consumentengedrag bij het kopen
van bijvoorbeeld duurzame kleding
kijkt, en dat vergelijkt met bijvoorbeeld
Scandinavische landen, dan scoren we
minder goed.” Volgens Hanneke denken
en kopen veel consumenten nog te
weinig duurzaam verantwoord, en valt er

op dit gebied nog veel winst te behalen.
Bij de vraag hoe de overheid al deze
wetten, regels, en regelingen handhaaft,
geeft Hanneke aan dat “een wetsregel
maken relatief snel gedaan is, maar
om te zorgen dat iets ook echt wordt
nageleefd, is moeilijker. ” Er zijn
twee manieren van benadering:
vertrouwen en wantrouwen, passiviteit
tegenover assertiviteit. “Als je uitgaat
van vertrouwen, dan vraag je mensen
om zichzelf te toetsen en de overheid
te informeren, als je uitgaat van
wantrouwen moet je als overheid zelf
in actie komen en de informatie toetsen.
Dit leidt tot meer administratieve lasten.
Hoe het ook zij bij handhaving hoort
controle en dan komen er inspecties
en steekproeven, allerlei inspecteurs,

douane en ook politie bij kijken. De
overheid vertrouwt bij de naleving
van regels ook op sociale controle:
“In de maatschappij bevinden zich
actiegroepen die betrekking hebben
op milieu, dieren, duurzaamheid en
ontwikkelingslanden. Deze houden in
de gaten of mensen zich aan de regels
houden. Mocht dat niet het geval zijn,
dan zorgen ze ervoor dat er in de Tweede
Kamer vragen over worden gesteld.”

“We geloven in
samenwerking en
beloning.”

De circulaire economie
Bij het klassieke model van de economie, ook
wel de lineaire economie genoemd, worden
grondstoffen gebruikt om producten van te
maken, deze producten worden vervolgens
verkocht aan consumenten, gebruikt, en
weggegooid. Grondstoffen hebben als
het ware een begin- en eindpunt. Bij de
circulaire economie wordt gerealiseerd
dat grondstoffen op het eindpunt niet
per definitie nutteloos zijn; van deze
eindproducten kan kunnen weer opnieuw
grondstoffen voor productie worden
gemaakt. Dit aan elkaar koppelen van
het eind en het begin maakt de keten
circulair. Omdat bij de circulaire economie
fossiele brandstoffen hergebruikt worden,
is het een mooi voorbeeld van hoe de
economie duurzamer ingericht kan worden.
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Foto Arend A Oomen

Ruimte in regels

Bedrijven
die
grondstoffen
uit
afvalstromen willen gebruiken voor
nieuwe producten lopen vaak tegen
regels aan. Bijvoorbeeld het gebruik
van plantenmateriaal als grondstof
voor verpakkingen of recycling van
luiers. Om hier wat aan te doen, is het
programma Ruimte In Regels (RIR)
opgericht. “Wij krijgen opmerkingen
van bedrijven die aan innovatie doen,
ook over duurzaamheid. “ RIR probeert
kennis over deze regels te verstrekken,
en bedrijven ook kennis te laten nemen
met de mogelijkheid die bestaat om te
experimenteren. “Er is een vrije ruimte
waarin je tijdelijk ontheffing kan krijgen
van bepaalde regels, om iets uit te
proberen. Dat is vaak niet bekend, De
overheid werkt aan meer duidelijkheid.
Zo is er sinds kort de Omgevingswet
opgezet, een poging om meer
eenheid in de vergunningverlening
te krijgen. Hierdoor wordt meer
duidelijkheid bij zowel bedrijven als
gemeenten gecreëerd. In 2019 moet
de wet helemaal
zijn ingevoerd.
De
circulaire
economie
Een groot, en momenteel erg actueel
onderdeel in het duurzaamheidsbeleid
van de overheid is de circulaire
economie. Circulaire economie is meer
dan recyclen. Een onderdeel hiervan
SCOPE
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is zeker het inzamelen van “afval”, het
uit elkaar halen of omsmelten, en het
opnieuw gebruiken van deze materialen
in nieuwe producten.
Circulaire
economie gaat echter veel verder.
Hanneke gebruikt een mooie metafoor
voor de huidige lineaire economie:
een boom, met oneindig uitbreidende
vertakkingen. “Grondstoffen komen
aan het uiteinde helemaal bij jou en
bij mij terecht, en die boom heeft
onder de grond een net zo breed
vertakt wortelstelsel.” Met dit voorbeeld
illustreert ze de grote uitdaging waar
de samenleving en ook de overheid
voor staat bij de verandering naar een
circulaire economie. Er zijn namelijk
honderden soorten plastic, papier en
textiel die samen komen in het afval
van consumenten. Dat moet gesorteerd
worden. Daarna is het soms ingewikkeld
te achterhalen van welke grondstoffen
producten precies zijn gemaakt , en
waar het weer naartoe moet. Lang niet
al het afvalmateriaal kan in producten
hergebruikt
worden,
bijvoorbeeld
doordat de kwaliteit afneemt. Het
vraagt investeringen om uit te vinden
voor welke producten de gerecyclede
grondstoffen geschikt zijn. Net zoals
grondstoffen zich boven de grond over
miljoenen consumenten verspreiden,
zo komen ze ‘onder de grond’ ook bij
miljoenen leveranciers van over de hele

wereld vandaan. De circulaire economie
is dus niet alleen het inzamelen van
afval, maar het is een verandering in
hoe producten ontworpen, gemaakt,
verspreid en verzameld en weer verwerkt
worden. Dat vraag om een verandering
in de gehele product-keten en een
bijdrage van iedereen die betrokken
is bij productie en consumptie.
Ketenaanpak

Hoe zet je als overheid van een klein
land een verandering in werking in de
wereldwijde product-ketens? Dat is geen
gemakkelijke opgave, merkt Hanneke.
Het Ministerie van Infrastructuur en
Rijkswaterstaat kiezen daarbij voor
een ketenaanpak. Voor verschillende
producten wordt sectorgewijs
een
ketenprogramma opgezet gericht op
circulaire economie en meer en betere
recycling van afval. Wat de adviseurs
van Rijkswaterstaat doen, is zoveel
mogelijk mensen van dezelfde branche
(textiel, plastic, papier, etc.) bij elkaar
aan één tafel krijgen. Samen wordt er
gesproken over manieren om producten
en projecten duurzamer te maken,
en worden doelen vastgesteld . Met
projecten wordt gewerkt aan het bereiken
van deze doelen. Waar kennis ontbreekt,
zoekt de werkgroep de juiste mensen
erbij, meestal op basis van vrijwilligheid
om iemand onderzoek te laten doen.

“Wat we daarvan leren proberen we
via brancheorganisaties, websites en
kenniskringen te verspreiden naar
andere bedrijven in de hoop dat ze de
goede voorbeelden volgen en zelf aan
de slag gaan.” Vaak worden met de
bedrijven die meedoen aan de projecten
en pilots afspraken gemaakt. Bij
kunststof en beton is dit een green-deal,
bij textiel een convenant. De afspraken
worden zo gemaakt dat het aantrekkelijk
is om er aan mee te werken. “We
geloven in samenwerking en beloning.”
Hanneke is voorzichtig positief over de

toekomst. Ze ziet dat bedrijven steeds
bewuster omgaan met duurzaamheid,
niet alleen om kosten, maar ook
juist het milieu te sparen. Ook ziet
ze jonge startups die vanaf het begin
duurzaamheid al als vanzelfsprekend
zien. Ook consumenten lijken meer
bezig met duurzaam en verantwoord.
Zoals ze zelf zo mooi zegt: “Het gaat
langzaam, maar er is beweging.”

“We constateren dat het minder
goed gaat met het milieu
in landen waar nauwelijks
milieuregelgeving is.”
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Duurzame Supply Chains
Woorden als ‘groene supply chains’, duurzaamheid en carbon footprint
komen steeds vaker voor in het vocabulaire van organisaties. Ook vanuit de
maatschappij wordt er steeds meer verwacht van bedrijven op het gebied
van duurzaamheid. Om een goed beeld te krijgen wat dit betekent voor het
bedrijfsleven, vanuit het oogpunt van consultancy, is er gesproken met Ton
Assenberg, werkzaam bij supply chain specialist Procureon.
TEKST Maurits de Koning DESIGN Cindy van der Wijst

Duurzaamheid bij een supply
chain specialist
Ooit is Procureon begonnen als
dienstverlener voor het inkoopproces
van organisaties. Nu is Procureon
uitgegroeid tot een supply chain specialist
die in mei zijn tienjarig bestaan viert.
Ton Assenberg zat als eerste vreemde
eend met een logistieke achtergrond
bij Procureon en legt uit wat Procureon
precies aanbiedt aan haar klanten.
“Procureon is een organisatie die
verschillende diensten en services
aanbiedt aan bedrijven. Zo kunnen
wij, naast de algemene supply chain
projecten, ingeschakeld worden bij
kennis- en capaciteitsvraagstukken
op het gebied van supply chain
management (o.a. inkoop, logistiek,
planning) op basis van werving en
selectie, detachering en datavast
(het managen van IT bij bedrijven).
Daarnaast bieden wij traineeships voor
afgestudeerden aan en kunnen wij
ingezet worden als ‘schakel’ tussen de
bedrijven en zzp’ers. Dit laatste wordt
gedaan als de klant een bepaalde dienst
wilt, maar Procureon deze zelf niet in
huis heeft. Daarnaast voert Procureon,
net als andere consultants, opdrachten
uit bij haar klanten. Deze opdrachten
verschillen van operationele inkoop tot
strategische inkoop en project leiding.”
Werkwijze

Er bestaat geen standaard draaiboek
voor een opdracht. Procureon past
zich aan op de vraag van de klant. Zo
kunnen zij worden ingezet op de eerder
genoemde gebieden. Ook de lengte van
SCOPE
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een project kan verschillen. Het team
van Procureon kan bijvoorbeeld helpen
bij het implementeren van het gegeven
advies, als de klant dit van Procureon
verwacht, maar dit is geen standaard
procedure. Bij Procureon gaat hier
echter wel de voorkeur naar uit. Ton
Assenberg legt uit: “Door ook mee te
helpen met de implementatie kunnen
wij ons eigen advies controleren. Zo is
het mogelijk om de uitkomsten van de
aangebrachte veranderingen te meten
en te checken of deze naar verwachting
zijn. Het is een goed feedback moment
voor ons, waar wij ook veel van
kunnen leren en waarmee we onze
service kunnen blijven verbeteren.”
Groene supply chains

‘Groene supply chains’ is een breed
begrip, wat vanuit verschillende
invalshoeken kan worden bekeken.
Zo kan een bedrijf zich focussen op
het minimaliseren van de zogeheten
carbon footprint, waarbij de uitstoot
van broeikasgassen over de gehele
supply chain tot een minimum wordt
beperkt. Naast de carbon footprint kan
een organisatie ook ‘zero emission’ als
doel hebben. Dit wordt echter eerder
toegepast bij organisaties zelf, in
plaats van over de gehele supply chain.
Procureon komt nog weinig in aanraking
met
duurzaamheidsprojecten.
Er
wordt bij de bedrijven zelf nog
relatief weinig onderzoek gedaan
naar de duurzaamheid van de eigen
organisatie. Door het ontbreken van

dit onderzoek, wordt er bij Procureon
ook relatief weinig onderzocht.
Zodra deze houding verandert, zal
ook het aantal opdrachten met de
focus op duurzaamheid toenemen.
Voor nu ligt de focus nog op het
optimaliseren van de bedrijfsprocessen
en de bijbehorende supply chain. Hier
is bij veel bedrijven nog steeds veel
winst te behalen. Dit gaat gepaard met
een daling van productiekosten, wat
hoog op de agenda van bedrijven staat.
Wel wordt er rekening gehouden met
de duurzaamheid, al is dit niet het
hoofddoel. Zo geeft Ton Asseberg als
voorbeeld: “Stel, ik zit bij een klant en zij
streven naar een lead time van één dag.
Dan kan dit betekenen dat er tientallen
vrachtwagens, die niet volledig gevuld
zijn, op een dag heen en weer moeten
rijden. Dit gaat ook gepaard met veel
extra kosten. Voor het bedrijf is dit niet
verantwoord. Daarom is het van belang
dat er een balans wordt gezocht waarbij
de vracht optimaal wordt geleverd,
zonder dat dit veel extra kosten met
zich mee brengt. Hoewel eerst de
economische factor wordt overwogen
bij het bedrijf, wordt met deze beslissing
de supply chain ook ‘groener’.”
Iedere klant van Procureon heeft de
sociale plicht om maatschappelijk
verantwoord
te
ondernemen.
Deze plicht wordt door Procureon
overgenomen. Duurzaamheid is een
begrip dat steeds belangrijker wordt
binnen de samenleving. Bedrijven

Ton Assenberg
Ton Assenberg is afgestudeerd in logistiek
en economie op het hbo, waarna hij de
opleiding Certified Supply Chain Professional
en Certified Production and Inventory
Management van APICS heeft afgerond.
Na verschillende logistieke functies te
hebben vervuld bij onder andere Hitachi als
logistiek coördinator en bij FEI als logistiek
engineer, kreeg hij negen jaar geleden de
kans om als interim specialist te beginnen
bij Procureon, dat zich toen nog vooral op
de inkoop bij bedrijven focuste. Hij was daar
de eerste medewerker met een achtergrond
in de logistiek. Nu werkt hij nog steeds als
senior supply chain specialist bij Procureon,
waar hij opdrachten heeft uitgevoerd voor
onder andere FEI, Vanderlande en ASML.

moeten hier hun verantwoording voor
af leggen. Hierdoor wordt er vanuit de
samenleving ook verwacht van bedrijven
om zo duurzaam mogelijk bezig te zijn.

uitgevoerd. In eerste instantie wordt
dit gedaan omdat dit het goedkoopste
is voor het bedrijf, maar ook is deze
verplaatsing zeer gunstig voor de
carbon footprint van een bedrijf.”

Toekomst

Bij veel bedrijven komt duurzaamheid
al wel voor op de agenda, maar heeft
het nog geen prioriteit. Bedrijven
focussen zich dan bijvoorbeeld op het
energieverbruik of de keuze voor welke
modaliteiten er in de supply chain
worden gebruikt. Ton Assenberg vertelt:
“Het huidige beleid van bedrijven richt
zich vooral nog op het optimaliseren
van de bedrijfsprocessen binnen de
organisatie en de supply chain. Dit komt
doordat daar nog steeds de meeste winst
voor bedrijven te halen valt. Bij sommige
bedrijven staan er al programma’s op
de kaart om bijvoorbeeld de carbon
footprint van een supply chain te
minimaliseren. Het algehele begrip
van duurzaamheid staat echter pas net
op de kaart van veel bedrijven en staat
daarom ook nog niet hoog op de agenda.
Ik ben er wel van overtuigd dat dit in de
toekomst zal gaan gebeuren. Het zal
echter nooit de volledige overmacht
hebben. Het optimaliseren van de
bedrijfsprocessen zal altijd belangrijk
blijven en hier zullen dan ook minimale
concessies op worden gedaan. Met het
optimaliseren van de bedrijfsprocessen
kan veel geld bespaard worden en dat
is wat een bedrijf in eerste instantie
wil. Door grote bedrijven in de regio
Eindhoven worden bijvoorbeeld steeds
meer productieprocessen in de buurt

Voor Procureon zal duurzaamheid
in de nabije toekomst niet voor grote
veranderingen
zorgen.
Assenberg
verduidelijkt: “Het bijhouden van de
relevante kennis over duurzaamheid en
duurzame supply chains is een must. Of
deze kennis wordt bijgespijkerd bij de
huidige medewerkers of dat deze wordt
ingekocht staat nog open. Zodra een klant
naar de kennis vraagt, moet Procureon
ervoor zorgen dat het de middelen
heeft om deze klant verder te helpen.”
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Masterclass 2017
Business course
‘It’s been a steep
learning curve –
like a gym for the
brain’
Meet Giovanna and Zhiyang
Giovanna works for AkzoNobel as an International Business Analyst, while Zhiyang is a Supply Chain Production
Planner. They were both welcomed as new colleagues at
AkzoNobel following their impressive performances at our
2015 Masterclass, after which they applied for starting
positions following graduation. The Masterclass business
course introduced them to our company’s ambitions, culture
and a wide variety of people, products and processes.
It also enabled them to learn about the way in which
our Human Cities initiative provides essential protection,
essential ingredients and essential color to improve people’s
everyday lives in urban communities across the world.
AkzoNobel’s annual Masterclass is your chance to discover
a company that likes to give you real responsibility. It takes
place over two intensive and exciting days of introductions
and interdisciplinary teamwork. You’ll see our organization
from different angles and have plenty of opportunities to
meet senior management and young employees.
When: May 8 & 9, 2017
For: Master’s students approaching graduation
Deadline for registration: April 2, 2017
Where your ideas go far
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Please visit www.akzonobel.nl/masterclass for more
information and to apply online. You will also find out
more about the roles that Giovanna and Zhiyang play
within AkzoNobel.

Thema
Duurzame
Supply Chains
Iedereen veroorzaakt gemiddeld bijna vijf kilo afval per week. Veel van dit
afval wordt niet gerecycled en komt in het milieu terecht. Nu is er het laatste
decennium een verschuiving zichtbaar binnen veel bedrijven om steeds schoner
te gaan produceren. Echter, de mens consumeert nog steeds meer van de aarde
dan dat zij teruggeeft. Hoe moet dit probleem worden aangepakt? SCOPE heeft
contact gelegd met Ocean Cleanup, een bedrijf dat zich sterk inzet voor een
schoner milieu en duurzame toekomst.

TEKST Sophie Stalpers DESIGN Jef van den Buijs FOTOGRAFIE The Ocean Cleanup

Plastic: het lost niet vanzelf op!
Het afgelopen decennium zijn er steeds
meer maatregelen getroffen voor een
schoner milieu en een duurzamere
aarde. Zo krijgen bedrijven quota
opgelegd voor de maximum hoeveelheid
afvalgassen die zij mogen uitstoten,
wordt afval steeds vaker gescheiden om
dit vervolgens te kunnen recyclen en
is het uitdelen van gratis plastic tasjes
vanaf 1 januari 2016 in Nederland
verboden. Echter, om er voor te zorgen
dat er in 2050, voor het nog steeds
groeiende aantal mensen, genoeg
voedsel en grondstoffen aanwezig zijn,
moet onze economie circulair worden.
In een circulaire economie ontstaat
geen afval, maar worden alle producten
efficiënter ontworpen en worden
materialen zoveel mogelijk hergebruikt.
Onze economie zal echter niet van de
ene op de andere dag veranderen. Tot
het moment dat we onze economie
daadwerkelijk circulair kunnen noemen,
is het belangrijk dat we ons bewust zijn
van de huidige initiatieven die spelen
op het gebied van milieu. The Ocean
Cleanup is een uiterst actueel initiatief
dat zich inzet om plastic afval dat in
onze oceanen zwerft, op te ruimen.
Bevolkingsgroei en circulaire economie

De mens is een van de grootste
bedreigingen voor het milieu door het
verbruik van grondstoffen, uitstoten
van afvalgassen en vervuilen van de
natuur. De totale wereldbevolking
groeit nog steeds jaarlijks, terwijl
de middelen op aarde alleen maar
afnemen. De wereldbevolking bestaat
nu uit ruim zeven miljard mensen,
maar naar voorspellingen zullen dit
er in 2050 bijna tien miljard zijn.

Niet alleen de bevolkingsgroei is een
probleem voor het milieu, maar ook
de manier waarop we met schaarse
middelen omgaan. Onze economie
was lange tijd ‘lineair’: grondstoffen
werden omgezet in producten die aan
het einde van hun levensduur werden
weggegooid en vernietigd. Dit systeem
is op lange termijn echter niet in stand
te houden, want uiteindelijk zal de mens
op deze manier alle grondstoffen van de
aarde verbruikt hebben. Op dit moment
is onze economie een ‘hergebruik
economie’. Zo vormt gebruikt glas de
basis voor nieuw glas en is oud papier
de grondstof voor nieuw papier. Waar
we naartoe moeten is een circulaire
economie. Hierin worden er tijdens
productie, gebruik en verwerking van
een product geen schadelijke stoffen
uitgestoten, komt energie van duurzame
bronnen en zijn grondstoffen van
‘verbruiksproducten’, zoals tandpasta,
biologisch afbreekbaar en worden deze
teruggegeven aan de natuur. Deze
basisprincipes zijn belangrijk voor
zowel producenten als consumenten
en overheden. Het is van groot belang
dat alle partijen zich bewust zijn van

de gevolgen die de supply chain, van
grondstof tot en met verpakt eindproduct
en de recycling van afval, heeft op het
milieu en de wereld waarin wij leven.
Plastic Soep

Een groot deel van de producten die
wij allen dagelijks kopen, consumeren
of gebruiken zit verpakt in plastic. Elk
jaar produceert de mens ongeveer
300 miljoen ton aan plastic op de
wereld, waarvan een deel in rivieren
terechtkomt, welke uitstromen in
zeeën en oceanen. Dankzij de zon en
de golven breekt dit plastic af in steeds
kleinere deeltjes, waardoor het steeds
lastiger terug te vinden is. Echter, het
breekt niet af en blijft altijd plastic. Uit
onderzoek is gebleken dat, wanneer de
mens zo doorgaat, er in het jaar 2020
zo’n 7,25 miljoen ton aan plastic in de
oceanen drijft. Dit plastic verzamelt
zich voornamelijk in vijf roterende
stromingen genaamd gyren. Een gyre is
een constant bewegende, ringvormige
zeestroming die het gevolg is van
aardrotatie en gedreven wordt door de
wind. Zeestromen worden in cirkels
naar het centrum van de gyre afgebogen
MAART 2017 SCOPE
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en nemen hierbij het plastic met zich
mee. Dit plastic in de gyren doodt niet
alleen direct zeeleven, maar het vergiftigt
ook de voedselketen door de opname
van
polychloorbifenylen
(PCB’s)
en
dichloordifenyltrichloorethanen
(DDTs). Een voedselketen waar
wij, als mens, deel van uitmaken.

“Het bewegen van
oceanische stromen is
geen obstakel, maar
de oplossing.”
Ocean Cleanup

Stichting The Ocean Cleanup zet zich
sinds begin 2014 in voor een schoner
milieu – en dan met name schonere
oceanen. Deze organisatie is zich aan het
voorbereiden om binnenkort de eerste
pilotversie van een oceaan filterend
systeem te gaan lanceren. SCOPE
heeft contact gelegd met het team van
The Ocean Cleanup om te weten te
komen hoe het idee is ontstaan, hoe het
systeem in zijn werk moet gaan en hoe
het systeem op dit moment wordt getest.
Het idee

De oprichter Boyan Slat kwam op
het idee toen hij tijdens een vakantie
in Griekenland ging diepzeeduiken.
Onderwater kwam hij meer plastic
tegen dan vissen en bedacht hij dat
het mogelijk moest zijn om dit plastic
op te ruimen. Hij besloot, terwijl hij
nog op de middelbare school zat, een
halfjaar aan onderzoek te besteden om
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het probleem van vervuiling door plastic
in oceanen te kunnen doorgronden. Op
deze manier kwam hij op het idee dat
de oplossing niet langer gezocht moest
worden in het actief met boten en netten
door oceanen gaan, maar in een passief
systeem waarbij gebruik gemaakt wordt
van de krachten van de oceaan zelf.
Het bewegen van oceanische stromen
was bij conventionele manieren een
obstakel, maar zal bij deze nieuwe
techniek
de
oplossing
worden.
Het systeem

Het systeem dat The Ocean Cleanup
nu aan het testen is, bestaat uit twee
drijvende armen in een V-vorm, die
meebewegen met de stromingen van de
oceaan en ervoor zorgen dat het plastic
langzaam naar een centraal punt wordt
gedreven. Deze armen bestaan uit
drijvende cilinders, met daaronder een
flexibele staart die het plastic opvangt.
Deze staart bestaat niet uit netten,
maar uit dichte schermen, waardoor

het voor al het zeeleven mogelijk is om
deze schermen aan de onderzijde te
passeren. Verder heeft het systeem een
centraal verzamelpunt dat het plastic
uit de zee verwijdert en opslaat, voordat
dit wordt verscheept naar het land. Dit
verzamelpunt zal zelfvoorzienend zijn
door middel van het opwekken van
energie met zonnepanelen. Eenmaal
aan land zal het verwijderde plastic
worden gerecycled. De bedoeling
is dat het systeem uiteindeiljk
toepasbaar zal zijn op elke schaal: van
kleinschalige systemen om plastic in
de buurt van het land op te ruimen tot
installaties van vele kilometers groot
om plastic uit de gyren op te ruimen.
Testen

De strategie van Ocean Cleanup is
gebaseerd op het idee dat je meer te
weten komt tijdens een week testen
dan gedurende een compleet jaar achter
een computer. Deze strategie zorgt
ervoor dat Ocean Cleanup snel en vaak

“Je komt meer te weten tijdens een
week testen dan in een compleet
jaar achter de computer.”
Scherm

Stroming

Stroming

Scherm
Stroming
test, om te zoeken naar aspecten die
niet werken zoals gepland. De meest
concrete en recente test is het prototype
dat in juni 2016 te water is gegaan
in de Noordzee, zo’n 23 kilometer
van de kust van Scheveningen.

dan conventionele manieren om plastic
uit oceanen te verwijderen. Er zullen
echter nog wel veel kosten bij dit systeem
komen kijken, onder andere door het
bouwen van het systeem en het ophalen
van plastic uit de verzamelpunten.

Naast de functionaliteiten van het
systeem, moet natuurlijk ook worden
getest of het financieel haalbaar is om
een dergelijk systeem in de oceanen
te plaatsen. Het systeem dat The
Ocean Cleanup heeft bedacht, wordt
waarschijnlijk vele malen goedkoper

Er is onderzoek gedaan naar de financiële
haalbaarheid van het systeem. Echter, of
het systeem daadwerkelijk financieel
winstgevend zal zijn, zal de toekomst
moeten uitwijzen. Het systeem zal bij
succesvolle implementatie sowieso
van grote waarde zijn voor het

behoud van de aarde en het milieu.
Toekomst

Toen ten slotte de vraag werd
gesteld wat de doelen zijn voor de
toekomst, antwoordde het Ocean
Cleanup Team: “Over enkele jaren
hopen we al volop bezig te zijn met
het schoonmaken van de oceanen!”
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Procureon

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

Traineeship technical procurement & supply chain management

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

WWW.PROCUREON.NL

040-2484228

Duurzame supply chains
Hoewel bol.com eerder associaties oproept met de kleur blauw dan met de kleur
groen, houdt het bedrijf zich wel degelijk bezig met duurzaamheid. Supply
chain specialist en technisch bedrijfskundige alumnus Lieke Stoopen vertelt
hoe duurzaamheid leeft onder de bol.commers en binnen de supply chain van
bol.com.

TEKST EN FOTOGRAFIE Nina van den Elsen DESIGN Ruben Sikkema

Groene supply chain bij het
blauwe bol.com
Met de trein en de bus begeef ik me
op een winterse donderdagochtend
naar het hoofdkantoor van bol.com in
Utrecht. Ik blijk niet de enige te zijn.
“Bijna de helft van onze werknemers
komt met het openbaar vervoer of met de
fiets naar kantoor,” aldus Lieke Stoopen.
Bol.com stimuleert zijn werknemers
hierin door douches, kleedkamers en
een Fietsplan te faciliteren. Lieke: “En
als je bij binnenkomst een kop koffie
of thee pakt, kost het weinig moeite
om het bijbehorende afval te scheiden.”
Lieke werkt bij bol.com als supply
chain specialist en is verantwoordelijk
voor
de
goederenstroom
van
leverancier tot aan de magazijnen. De

samenwerking met leveranciers wordt
steeds intensiever; samen met hen
wordt gekeken hoe de keten verder
geoptimaliseerd kan worden door
onder andere data te delen. Daarnaast
wordt de performance van leveranciers
gemeten en samen geëvalueerd. Naast
inkoop en leveranciersmanagement
houdt
Lieke
zich
bezig
met
forecasting, het voorraadbeheer en
de vertaling van verkoopambities
naar de logistieke haalbaarheid.
Green supply chain bij bol.com

“Bol.com is een e-tailer en opereert in
het laatste stuk van de supply chain,
dat bestaat uit de leveranciers, de vier

magazijnen en de klanten,” vertelt
Lieke. Bol.com heeft te maken met
klantretouren en daarom is reverse
supply chain erg belangrijk. Verder
heeft bol.com in 2015 een nieuw concept
geïntroduceerd: Logistiek via bol.com
voor zakelijke partners via Verkopen via
bol.com. Zakelijke partners maakten
oorspronkelijk slechts gebruik van het
bol.com platform om hun artikelen
te verkopen en leverden direct aan de
klant. Met de service Logistiek via bol.
com kunnen deze ondernemers hun
totale fulfilment uitbesteden voor
de orders die zij via de webwinkel
ontvangen. Bol.com neemt hierbij,
naast de orderverwerking en betaling,

Lieke Stoopen
In 2006 zette Lieke Stoopen haar eerste stappen in het
Paviljoen als technische bedrijfskundestudent. Naast haar
bacheloropleiding is ze een jaar penningmeester geweest
bij l’Attaque Attique en heeft ze een bestuursjaar gedaan bij
Unipartners. Tijdens haar master Operations Management
and Logistics heeft ze een half jaar in Singapore gestudeerd
en ze is afgestudeerd bij Lekkerland. Haar eerste werkervaring
deed ze op bij Slimstock. Daar nam ze deel aan het Slimstock
Talent Program. Na twee jaar kwam Lieke via Slimstock in
aanraking met bol.com, waarin ze geïnteresseerd raakte
door de toegankelijke sfeer die er hangt. Ze verkoos
het brede supply chain management boven software
implementaties. Bij bol.com was ze eerst vanuit supply chain
management verantwoordelijk voor de Sieraden, Horloges
en Accessoires winkel en sinds kort zit ze in het projectteam
dat verantwoordelijk is voor het bol.com fulfilment center.
MAART 2017 SCOPE
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ook de in- en opslag, het verpakken
en verzenden en de retourafhandeling
van
de
verkooppartner
over.
Het duurzaamheidsbeleid van bol.
com komt op verschillende plekken
binnen de supply chain terug. In
de magazijnen worden artikelen
bijvoorbeeld met zo min mogelijk
karton verpakt. Verpakkingsmachines
meten de afmetingen van de artikelen
en selecteren vervolgens de kleinst
mogelijke dozenmaat. Lieke: “Dit zorgt
ervoor dat je geen enorme doos ontvangt
met daarin slechts een potje nagellak.
Hiermee worden ook transportkosten
bespaard.” Daarnaast zijn 95% van
de verzenddozen FSC gecertificeerd,
wat betekent dat de grondstoffen zijn
verkregen uit verantwoord beheerde
bossen. Kartonnen restafval wordt
100% gerecycled. De levering van
de artikelen aan klanten wordt
in
Nederland
meestal
verzorgd
door PostNL; zij beschikken over
energiezuinige auto’s. Een aantal keer
per jaar gaat bol.com met distributeurs
en fulfilmentpartners in overleg over

duurzaamheid. Tenslotte probeert bol.
com de retourstroom te verminderen;
dit is gunstig voor zowel het milieu
als de winst van bol.com. Lieke licht
toe: “Uitgebreide productinformatie,
afbeeldingen, maattabellen en reviews
zijn
voorbeelden
van
middelen
die de klant helpen om een juiste
productkeuze te maken.” Andere
maatregelen om de retourstroom te
reduceren zijn betere verpakkingen,
zodat artikelen niet beschadigen.
In het hoofdkantoor van bol.com,
waar vanuit de supply chain wordt
geanalyseerd en geoptimaliseerd, wordt
gebruik gemaakt van 100% groene
stroom. Deze stroom wordt onder
andere gebruikt door oplaadpalen,
waarmee het bedrijf werknemers
stimuleert met een elektrische fiets
of auto te komen. Daarnaast wordt
energie in de vorm van warmte of kou
opgeslagen in de bodem onder het
kantoor om verspilling tegen te gaan.
Lieke is er van overtuigd dat de supply
chain van bol.com nog duurzamer zal
worden. “De uitdagingen liggen in het

elimineren van keten inefficiënties.
Door middel van algoritmes en logica
willen we betere afwegingen kunnen
maken, bijvoorbeeld door te kijken
naar wanneer en hoeveel we het beste
kunnen bestellen.” Ook wil bol.com
duurzame artikelen beter zichtbaar
maken voor de klanten en haar eigen
footprint zo veel mogelijk beperken.

“Onze verpakkingsmachines zorgen ervoor
dat je je potje nagellak
niet in een enorme doos
ontvangt.”
Bol.com fulfilment center

Ter verrijking van haar supply chain,
bouwt bol.com op dit moment het bol.
com fulfilment center in Waalwijk.
Lieke: “Dit eigen distributiecentrum

Goederenstroom binnen bol.com

Oﬀer feeds

Order management

Inbound

Supplier

Supplier

Supplier

Buying/Oﬀer &
Sourcing

Supply Chain

Supply Chain/Logistics
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biedt ruimte voor groei en innovatie. We
willen meer verschillende artikelen met
een kortere levertijd aan kunnen bieden.”
Ingram micro, eigenaar van twee
huidige magazijnen binnen de supply
chain van bol.com, zal fulfilmentpartner
blijven en dus het personeel leveren.
De grond, het gebouw en de
machines zijn eigendom van bol.com.
“Met de komst van ons eigen fulfilment
center hebben we de kans gekregen om
een nieuw onderdeel van onze supply
chain vanaf het begin te ontwerpen.
Deze kans om onze supply chain te
verduurzamen, hebben we met beide
handen aangegrepen,” vertelt Lieke
enthousiast. Een duurzaam gebouw
vraagt om een integraal ontwerp, waartoe

ambities omtrent duurzaamheid al
vroeg in het ontwerpproces moeten
worden vastgelegd. Vanaf de start
streefde bol.com daarom naar de
BREEAM-NL certificering Outstanding.
Lieke: “Dat we deze certificering
daadwerkelijk
hebben
gekregen,
is ontzettend gaaf. We zijn zelfs
genomineerd voor de BREAAM-award.”
Het magazijn scoort het hoogst in de
categorieën Energie en Gezondheid.
Redenen hiervoor zijn respectievelijk
dat er gebruik wordt gemaakt van
windmolens naast het bedrijventerrein
en dat werknemers zelf de verlichting
en temperatuur van kantoorvertrekken
kunnen regelen. Dat er in de categorie
Transport lager wordt gescoord valt

deels te wijten aan het gebrek van
openbaar vervoer in de nabijheid van
het distributiecentrum. Lieke: “Andere
opvallende ontwerpmaatregelen zijn
het gebruik van regenwater voor de
spoeling van toiletten en de bijdrage van
het fulfilment center aan het ecosysteem
door nest- en bijenkasten te plaatsen.”
Het eigen fulfilment center is slechts
een voorbeeld van een project binnen
bol.com waar hard en gedisciplineerd
aan gewerkt wordt. Lieke: “Je merkt
gewoon dat iedereen hier gemotiveerd
is om het bedrijf continu, op een
duurzame manier, te verbeteren.”

“De kans die het bol.com fulfilment
center ons biedt om onze supply
chain te verduurzamen, grijpen we
met beide handen aan.”
BREEAM
Building Research Establishment Environmental Assessment
Method (BREEAM) is een internationale certificeringsmethode
voor duurzaamheid van gebouwen en gebieden. BREEAM-NL
is het keurmerk dat geschikt is gemaakt voor de Nederlandse
markt, wet- en regelgeving. Het keurmerk maakt gebruik
van een vijfpuntsschaal die wordt uitgedrukt in sterren of
de volgende benamingen: Pass, Good, Very Good, Excellent,
Outstanding. De score bestaat uit negen deelscores die
horen bij negen verschillende duurzaamheidscategorieën

met elk een eigen weging. Op volgorde van zwaarte
zijn dit energie, gezondheid, materialen, management,
landgebruik & ecologie, vervuiling, transport, afval en
water. BREEAM Awards is een internationaal evenement
waarbij BREEAM-gecertificeerde gebouwen strijden
om titels in verschillende categorieën. Het bol.com
fulfilment center is genomineerd in de categorie Industrial.
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Elevator pitch
FOTOGRAFIE Hilde Weerts & Sander Peters DESIGN Koen Hofstraat
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Fimilo
Platform
Fimilo is een mobiel- en webplatform dat
on-demand logistiek faciliteert in de eersteen laaste-meter. Een toepassing is het ondemand ophalen van online aankopen die
retour moeten worden gestuurd naar een
webwinkel. Het hele retourproces van de
consument wordt uit handen genomen. Vanuit
de webwinkelomgeving of mobiele app is slechts
een klik en bevestiging nodig om een pickup aan
te vragen. Vervolgens komt een aangesloten
koerier de artikelen zo snel mogelijk ophalen.
Je kunt het zien als een Uber voor pakketten.
Oorsprong
Het platform is ontstaan uit een eigen frustratie.
Ik heb een tijd gehandeld in exclusieve sneakers
die ik inkocht bij internationale webwinkels. Af en
toe ontving ik een paar in een verkeerde kleur of
maat. Vaak was het retourproces bij internationale
vervoerders zo tijdrovend dat ik deze schoenen
als gezonken kosten ging beschouwen. De
servicepunten van internationale vervoerders
liggen namelijk vaak buiten het centrum en
je moet zelf de verzendlabels aanmaken en
afdrukken. De echte realisatie van de omvang
van het probleem kwam na het versturen via een
nationale vervoerder. Ik werd geconfronteerd met
een chaos op de parkeerplaats en een lange rij
van mensen in het servicepunt. Dit inspireerde
me om na te denken over een oplossing wat
leidde tot het registreren van Fimilo in 2015.

Silicon Valley
Uiteindelijk is er een heel semester besteed aan de
ontwikkeling van het platform: het schrijven van
de software en het creëren van partnerschappen.
De ontwikkeling verliep echter niet met de
vooringenomen snelheid en tractie. Tevens was de
belangrijkste eis vanuit webwinkels het hebben
van een landelijk dekkend netwerk waar niet
aan kon worden voldaan. Daarop besloten we
de ontwikkeling te pauzeren en reisde ik af naar
San Francisco om te leren over de on-demand
economie en tweezijdige markt platformen.
Daarnaast heb ik daar onder andere een Software
Engineering opleiding gevolgd en aan de
Startup School van Y Combinator deelgenomen.
Schakelen
De belangrijkste les van het San Francisco avontuur
is dat de bezorgmarkt rijp is voor disruptie en
er een concrete vraag is naar een on-demand
pakket platform. We zijn daarom een andere weg
ingeslagen en herschrijven het platform van een
pickup naar een pickup en bezorgingsplatform.
MIjn doel is om deze zomer een product te kunnen
presenteren. Tot die tijd werken we onder de radar.
Wil je meer weten over ondernemingsschap
en/of
Fimilo,
schroom
niet
om
contact
met
mij
op
te
nemen.
lorenzoengelen@gmail.com
@lorenzoengelen
06 - 20 80 60 64

Wie?

Elevator pitch

Fimilio
Lorenzo Engelen
lorenzoengelen@gmail.com
@lorenzoengelen
06 - 20 80 60 64

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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AME
AME is an independent developer and manufacturer of high quality electronic products located in the top technological
region of the world (Brainport Eindhoven). Our goal is to create innovative products that exceed customer expectations. We
accomplish this by integrating product development and manufacturing and keeping a clear focus on the product and its
function. Driven by technology, we strive for the best solution combining the disciplines of electrical, mechanical, software
and industrial engineering. Through creativity, passion, ambition, motivation and a highly educated level of our employees
AME secures its goal of being a profitable company.
Join our teams
Driven to exceed expectations and to excel in creating innovative solutions, our team of experts in continuously looking for future bestin-class colleagues within the technological disciplines of applied physics, electrical, mechanical, software and industrial engineering.
Career
If you are interested in working with a talented, ambitious and experienced team of professionals using the best tools available and
would like to work in a fast growing organization full of career opportunities then you are most welcome to apply for a job or take a look
at our opportunities by visiting our website.
Internships
AME is the ideal work environment to develop hands-on experience while completing your studies. You will be involved in challenging
real-world projects and work with experts from a multitude of technological disciplines. We invite you to get in touch with us to discuss
any internship openings.

Applied Micro Electronics “AME” B.V.
SCOPE MAART 2017
Esp 100 | 5633 AA Eindhoven | recruitment@ame.nu | +31 40 26 46 400
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Carrière
Wat als je net je master af hebt gerond, maar eigenlijk nog steeds niet goed
weet wat je wil? ITrainee is een bedrijf dat afgestudeerden vanuit allerlei
disciplines begeleidt in het zoeken naar een geschikte werkgever. ITrainee
biedt afgestudeerden een SAP training aan; hierin maak je kennis met een
bedrijf dat marktleider is in automatisering van business process systems.
Sander Kruis was iemand die niet echt goed wist wat hij zocht na zijn
studie. Nu heeft hij zijn plek gevonden.
TEKST EN FOTOGRAFIE Wies Ruyters DESIGN Cindy van der Wijst

Van trainee tot topfunctie
De studie

Sander begon de opleiding Technische
Bedrijfskunde met de gedachte dat
hij nog niet precies wist wat hij zou
willen doen als hij klaar was. Hij is
ongetwijfeld niet de enige die uit
deze onbevangenheid zijn keuze
maakte. Niettemin is Technische
Bedrijfskunde een brede opleiding die
uit allerlei disciplines inzichten geeft
in één grote gemeenschappelijke deler:
bedrijfsprocessen. ‘Toen ik naar de
Technische Universiteit ging, wist ik
nog totaal niet welke kant ik op wilde.
Het was toen juist handig dat het zo
breed was, omdat je er dan heel veel
kanten mee op kunt’, vertelt Sander.
Echter, na zijn minor in Human
Technology Interaction en zijn master
Business Information Systems was
het hem nog niet duidelijk wat hij
zocht in een functie. Wel wist hij dat
consultancy hem leuk leek, omdat je
afwisselend werk hebt door de variatie
in projecten en daardoor veel ervaring
op kan doen. Dit had alleen wel de
complicatie dat er werkervaring vereist
is die je als afgestudeerde niet hebt.
ITrainee

Na de master Business Information
Systems, was de focus van Sander al iets
meer toegespitst op informatiesystemen.
Maar in sollicitatiegesprekken was er

tot nog toe geen baan die precies aan
zou sluiten bij zijn interesse. Totdat
een werkgever in zijn derde gesprek
vroeg of Business Intelligence niet iets
voor hem was. Business Intelligence
houdt zich bezig met het verzamelen
en vertalen van alle data die in een
bedrijf aanwezig is. Hierbij hoort de
interpretatie van de bruikbare data,
en raadgeving aan desbetreffende
bedrijven. Dit bracht Sander uiteindelijk
bij
ITrainee.
Hij
solliciteerde.
Als afgestudeerde dien je bij ITrainee
eerst een SAP college te volgen. SAP is
de grootste speler in automatisering van
bedrijfsprocessen. Sander had er tijdens
zijn opleiding Technische Bedrijfskunde
een paar keer over gehoord, maar hij
had nooit concreet kunnen inschatten
hoe groot het bedrijf zou zijn. Totdat
hij, opnieuw, in een klas zat. ‘Het was
aan de ene kant apart om opnieuw een
studie te doen, want ik wilde wel echt
graag aan het werk. Maar je zat nog
wel in het systeem van het studeren.
Het college duurde twee maanden
waarin we alles van SAP behandelden
waaronder finance en logistics. Daarna
had je een maand specialisatie, wat een
training was die gefaciliteerd werd door
een consultancy bedrijf. Het is niet dat
je er nog twee jaar studie achteraan
plakte, want dat had ik niet gewild’,

vertelt hij. Het college vormt de basis
van het begeleidingstraject binnen
ITrainee. ‘In het begin ben je vooral
aan het rondkijken binnen SAP, naar
de mogelijkheden binnen het software
pakket. Tijdens de specialisatie wordt
alles veel specifieker dan alles wat je
voorheen gedaan hebt’. Voor Sander was
dit Business Intelligence. Hierop volgde
een traineeship van vijftien maanden,
waarin je als trainee ongeveer eens in
de twee maanden nog een gesprek hebt
met ITrainee als extra ondersteuning.
Aan de slag

‘Vanuit
Technische
Bedrijfskunde
neem je vooral je kennis mee over hoe
je dingen het beste aan kunt pakken’,
vertelt Sander. Daarnaast geeft het een
brede basiskennis over bedrijven. Wat
hij vooral merkte, was de vaardigheid
om verbanden te kunnen leggen tussen
factoren die van toepassing zijn op een
complexer probleem. Dit is van groot
belang binnen bedrijfsprocessen. Na
het SAP college solliciteerde Sander
opnieuw, maar nu als trainee. Hij
kwam terecht bij Ciber, waar hij nu een
vaste functie bekleedt als consultant
in Business Intelligence. Sander
houdt zich bezig met inrichten van
informatiesystemen. Dat wil zeggen
dat hij data onttrekt aan een abstracte
database zoals SAP’s ERP systeem,
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en het vertalen en interpreteren
van deze data. Daarbij hoort ook
het advies geven aan bedrijven.
Sander is als consultant betrokken
bij
verschillende
bedrijven
en
uiteenlopende projecten. Bij zijn eerste
project ging hij samen met een senior
collega aan de slag. ‘Als trainee kijk je
in het begin vooral mee met de senior’,
vertelt hij. Dit maakt dat je niet meteen
in het diepe wordt gegooid. Naarmate
de opdracht vorderde, kreeg hij steeds
meer taken toebedeeld en was hij
uiteindelijk verantwoordelijk voor een
deel van het project. Spannend? ‘Wat
ik wel spannend vond, was dat wat je
had gemaakt in dat systeem en getest
hebt, uiteindelijk live gaat en ze dat
echt gaan gebruiken. De eerste keer
dat dat gebeurt, heb je toch zoiets
van: als dat maar goed gaat!’. Slecht
ging het in elk geval niet; na zijn
vijftien maanden mocht Sander vast
bij het bedrijf Ciber blijven werken.
Dat hij het daar naar zijn zin heeft is
mede te danken aan de mensen die er
werken. ‘De sfeer is fijn en collegiaal’,
vertelt hij. Ook de behulpzaamheid
van zijn collega’s waardeert hij.
‘Het wereldje’

Volgens Sander is één van de voordelen
van ITrainee dat haar afgestudeerden
de mogelijkheid biedt om in het
wereldje van consultancy te komen.
Technische bedrijfskunde staat bekend
om goede baanperspectieven na de
master, maar vaak vragen werkgevers
om werkervaring waar je als studentaf nog niet over beschikt. ITrainee,
echter, biedt haar afgestudeerden
eerst een leer-module aan waar een
functievervulling het gevolg van is. ‘Dit
is niet zo zeer studie–specifiek’, vertelt
Sander. Hij kreeg les in een groepje
van acht mensen, waarvan sommigen
een
enkel
economische
studie
hadden gedaan en anderen weer een
communicatieve studie. Zelf vervult hij

een tamelijk technisch georiënteerde
functie, maar zijn klasgenoten van het
SAP-college veel minder. Niettemin
hebben ze allemaal ervaring op kunnen
doen en dat is van grote waarde.
Zijn huidige werkzaamheden binnen dit
‘wereldje’ voldoen aan die van een echte
zakenman. Als student gaan werken
in dit beroep vergt een verandering in
mentaliteit; van op de bank als student
tot in de bureaustoel als zakenman.
Sander vertelt dat, omdat je veel
sollicitatiegesprekken voert met klanten,
je vaak in pak gekleed bent. ‘Het went in
dat geval wel heel snel. Hier is iedereen
heel collegiaal en behulpzaam. Dat echte

business gevoel krijg je zodra je naar
een klant toegaat. Daarna pas je je aan,
aan de klant. Je hebt ook bedrijfjes waar
je met programmeurs aan het werk bent
die met een spijkerbroek en een shirtje
achter een laptop zitten!’, vertelt hij.
Ambities

‘Een belangrijk ding wat je heel snel leert
is dat je sowieso nog niet alles weet. Er is
altijd meer om te leren en dat wil ik ook
vooral blijven doen. Zeker als je richting
IT gaat; het verandert heel snel. Hetgeen
waar ik me bij ITrainee op gefocust heb,
was business warehouse van SAP. Mijn
eerste project heb ik toen in die tool
gedaan, en het afgelopen jaar heb ik

“Het leukste is juist dat je merkt dat
je snel al expert bent.”
SCOPE
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die tool bijna niet meer gebruikt. Qua
ambities is het vooral het blijven leren.
Ik ben nog een Young Professional,
dus er zijn nog wat stapjes tot het
zijn van een écht consultant’, vertelt
Sander. Concrete plannen om naar het
buitenland te gaan heeft hij niet, maar
zodra hij de kans zou krijgen zou hij
wel graag nog naar het buitenland gaan.
Dit ziet hij als ‘een extra uitdaging’.

een bedrijf rond met het idee: ik weet
eigenlijk helemaal niet zoveel, dus hoe
ga ik die mensen dan helpen? Maar
eigenlijk merk je al heel snel dat je
genoeg kennis in huis hebt om verder te
komen. Hoewel je slechts twee maanden
training hebt gehad, merk je snel dat je
toch al een expert bent. Je ideeën worden
daardoor erg snel serieus genomen.
Dat was heel bijzonder om te merken!’

Zelf geeft Sander aan geen open boek
te zijn. Daar helpt de gemoedelijke
werksfeer bij Ciber zeker bij. ‘Je wordt
snel serieus genomen. Zeker het
eerste project wat je doet: je loopt bij

“Eigenlijk merk je al heel snel dat
je genoeg kennis in huis hebt om
verder te komen.”
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Carrière
KPMG is een wereldwijd netwerk van bedrijven die diensten leveren
op het gebied van audit, tax en advisory. KPMG helpt organisaties te
excelleren. Aangezien Technische Bedrijfskunde daar een goede bijdrage
aan kan leveren zijn er in de afgelopen jaren de nodige afgestudeerden bij
KPMG aan de slag gegaan. Zo ook Leanne de Jager en Joost Vandewal. Vol
enthousiasme vertellen zij over hun nog prille carrière bij KPMG.
TEKST Jan Kleinlugtenbeld FOTOGRAFIE Maarten van Asseldonk DESIGN Ward Beekmans

Een carrière bij KPMG

Start carrière

Na het afstuderen bij KPMG zijn
zowel Joost als Leanne direct in functie
getreden. Ondanks de verschillende
masters vervullen ze beide de functie
van consultant op de afdeling Risk
Consulting IT Advisory. Voor Joost
zitten de eerste weken bij KPMG nog
vers in het geheugen, terwijl Leanne al
een paar maanden langer aan het werk
is. “Achteraf gezien was het erg fijn dat
ik tijdens mijn afstudeerstage al een
tijdje bij KPMG heb rondgelopen, zo
kende ik al heel wat mensen en was alles
niet zo nieuw meer tijdens mijn eerste
werkweek. De eerste twee weken ben je
vooral bezig met het ondersteunen van
SCOPE
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collega’s en wat administratieve taken.
Naar mate je meer betrokken raakt bij
de projecten van anderen word je vaker
gevraagd om bij een volgend project
te helpen en zo vul je gaandeweg je
agenda”, aldus Joost. Leanne: “In het
begin heb je heel erg de neiging om alle
aanvragen voor projecten te accepteren,
want alles is interessant en overal zie je
uitdagingen in. Naar mate je wat langer
meeloopt merk je vanzelf dat je agenda
dan toch stiekem best wel vol begint
te raken en op een gegeven moment
weet je niet meer hoe je al het werk
gedaan krijgt. Daar moet je echt mee
leren omgaan.” Op dit gebied faciliteert
KPMG verschillende manieren van

hulp, trainingen en begeleiding. In
het eerste jaar krijgen alle nieuwe
medewerkers een buddy, ofwel een
ervaren collega die weet hoe het eraan
toe gaat, die helpt met praktische zaken.
Daarnaast hebben alle medewerkers
een performance manager die helpt
met het opstellen van jaardoelen en een
jaarplan. “Mijn performance manager
helpt niet alleen met het opstellen van
een plan, maar kijkt ook naar mijn
ontwikkeling en de bijdrage die ik heb
geleverd. Een performance manager
daagt je uit om het beste uit jezelf te
halen,” zo vertelt Joost. Op deze manier
stelt iedereen persoonlijke doelen die
hij of zij wil bereiken gedurende het

jaar. Zodoende probeert KPMG op alle
vlakken, waar nodig, hun mensen zo
goed mogelijk te ondersteunen. “KPMG
is erbij gebaad om op zoveel mogelijk
vlakken te helpen, trainingen aan te
bieden en met hun mensen te praten.
De meest waardevolle assets van KPMG
zijn haar mensen. Voor eigen bestwil
moet men ervoor zorgen dat iedereen zo
optimaal mogelijk presteert en daardoor
waarde kan creëren bij klanten. Daarom
geeft KPMG je de vrijheid om het beste
uit jezelf te halen,” zo verklaart Leanne.

“De meest
waardevolle assets

slim naar bijvoorbeeld belastingdata
te kijken. Een bedrijf kan er zo
voor zorgen dat er geen fouten
ontstaan in belastingtransacties,
zodat bijvoorbeeld een boete van
de belastingdienst kan worden
voorkomen of afwijkende BTW
percentages
kunnen
worden
gesignaleerd,”
aldus
Joost.
Over het algemeen zitten Leanne
en Joost gemiddeld twee dagen per
week op kantoor en drie dagen bij
een klant. Zeker twee à drie keer
per jaar gaan ze naar het buitenland
voor projecten. Ook is het bij KPMG
mogelijk om voor een langere
periode in het buitenland te werken.

van KPMG zijn haar

“Producten of

mensen.”

diensten verkopen aan
andere bedrijven geeft

Huidige werkzaamheden

Inmiddels hebben Joost, en vooral
Leanne, al meerdere projecten bij
verschillende klanten gedaan. Leanne
is momenteel bezig met een project
bij een wereldwijd retail bedrijf om het
bestel- en leveringsproces te analyseren
en optimaliseren. “Het hele proces, van
het bestellen in de webwinkel, tot het
leveren van de order wordt bekeken.
Het bedrijf wil immers niet alleen
weten of alle handelingen conform weten regelgeving zijn, maar ook hoe het
proces efficiënter zou kunnen. Ieder
land waar het bedrijf actief is, heeft zijn
eigen website welke in eigen beheer
is en orders doorzet naar de filialen
in dit land. Door een scherpe analyse
achterhalen we of alle verschillende
soorten systemen logisch op elkaar
aansluiten. Op deze manier brengen
we per land de huidige situatie in
kaart en zodoende krijgen we aan het
einde een duidelijk beeld van hoe de
vlag erbij hangt. Van daaruit brengen
we een advies uit hoe het proces
verder geoptimaliseerd kan worden,”
zo vertelt Leanne. Ook Joost werkt
inmiddels gemiddeld twee dagen per
week aan een doorlopend project en
is daarnaast bezig met wat kleinere
werkzaamheden. “Het doorlopende
project waar ik mee bezig ben, gaat
over het ontwikkelen van een tool om
belastingtransacties in kaart te brengen
om belastingadviseurs te helpen met
het achterhalen van ‘rare’ transacties.
Dit hulpmiddel helpt om de wirwar
van data te structureren en zodoende

toch een hele andere
dynamiek.”
Koppeling met de studie

“Als je kijkt naar de Innovation
Management master die ik heb
gedaan dan past dit precies bij het
project waar ik aan werk. De belasting
tool waar we mee bezig zijn is erg
innovatief en wordt in een businessto-business omgeving commercieel
ingezet. Daarnaast komt er heel
wat techniek en IT bij kijken gezien
de data-analyses die met de tool
worden uitgevoerd,” aldus Joost.
Niet alleen Joost is geleidelijk meer
geïnteresseerd geraakt voor de ITgerichte projecten, ook Leanne
heeft de smaak te pakken. Leanne:
“Natuurlijk zie ik net als Joost
verschillende elementen van mijn
studie terug in mijn projecten, maar
ik merk dat ik steeds meer logistiek
en processen ga combineren met
IT. Ik merk nu ook dat ik eigenlijk
best wel wat meer had willen leren
programmeren tijdens mijn studie.
Gelukkig biedt KPMG verschillende
trainingen aan en natuurlijk leer ik
er gedurende projecten ook steeds
meer over. Aan de andere kant had
ik tijdens mijn studie wat meer
echte soft skills willen leren. Een
professionele presentatie training
bijvoorbeeld had ik achteraf handig
gevonden.” Joost: “Daar kan ik

Joost Vandewal
In zijn bachelor Technische Bedrijfskunde
heeft Joost ervoor gekozen om een minor
Human Technology Interaction te volgen.
Daarna, viel de keuze bij Joost op de master
Innovation Management. Met name de
combinatie van nieuwe technologische
innovaties commercieel maken en het
inzetten van IT binnen bedrijven, sprak hem
erg aan. Tijdens zijn tweede jaar master
heeft Joost een half jaar in Porto gestudeerd
en daarna is hij gaan afstuderen bij KPMG.
In zijn studententijd heeft Joost zeker niet
stilgezeten. Hij heeft een drietal commissies
gedaan voor Industria, een paar commissies
bij Interactie, samen met Leanne in het
congresbestuur gezeten en als studentassistent de voorlichting voor de faculteit
IE&IS gecoördineerd. “Het feit dat je
betrokken bent bij iets van nevenactiviteiten
geeft aan dat je een bepaald persoon
bent, dat je sociaal sterk voor de dag komt
en iets extra’s wilt doen,” aldus Joost.
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Carrière
me inderdaad in vinden. Tijdens de
bachelor heb je nog weleens de neiging
om er met de pet naar te gooien, maar
in de master en tijdens mijn huidige
werk als consultant merk ik pas
hoe belangrijk het is om een goede,
krachtige presentatie te kunnen geven.
Daarnaast, kom ik er nu achter dat er
tijdens mijn master veel aandacht uit
ging naar het verkopen van producten
aan consumenten terwijl ik relatief
weinig heb geleerd over het businessto-business verkopen van producten.
Bij de projecten waar ik mee bezig
ben, kom ik alleen maar in contact
met bedrijven. Producten of diensten
verkopen aan andere bedrijven geeft
toch een hele andere dynamiek, dat
is echt een vak apart,” vertelt Joost.

Leanne de Jager
Tijdens
haar
bachelor
Technische
Bedrijfskunde besloot Leanne om te
kiezen voor de minor Technische Wiskunde
aan de TU Delft, aangezien ze naast
bedrijfskundige vakken wiskunde ook heel
erg leuk vond. Na het afronden van haar
bachelor, heeft ze dan ook een master
Technische Wiskunde overwogen. Echter,
vond ze de Operations Management- en
Logistiekvakken te leuk en mistte ze bij de
abstracte wiskunde master de link met de
maatschappij, waardoor ze uiteindelijk toch
voor de OML master heeft gekozen. In het
tweede jaar van haar master heeft Leanne
een half jaar in Hong Kong gestudeerd
en is daarna gaan afstuderen bij KPMG.
Leanne heeft naast haar studie veel
nevenactiviteiten gedaan. Vanaf het eerste
jaar was ze actief bij studentenvereniging
SSRE in het dispuut la Donna è Mobile
en daar heeft ze meerdere commissies
gedaan. Daarnaast, heeft ze één jaar in
het bestuur van haar dispuut gezeten en
bij Industria het congresbestuur gedaan.
Verder was ze actief als algemeen studentvoorlichter voor de TU/e. Leanne
ervoer al deze activiteiten als erg
nuttig
naar haar carriere toe.
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Waarom KPMG?

“Bij KPMG is het gebruikelijk dat je na
je afstudeerstage doorstroomt en direct
aan de slag gaat. Om je afstudeerstage
bij KPMG te mogen doen doorloop je in
principe dezelfde sollicitatieprocedure
als voor een vacature als consultant. Dit
maakt het doorstromen dan ook redelijk
makkelijk en vanzelfsprekend,” vertelt
Leanne. Joost: “Tijdens het afstuderen
kreeg ik een contract aangeboden
en aangezien ik me tijdens mijn
afstudeerstage al op mijn plek voelde, was
de keuze niet zo heel moeilijk.” Leanne
had ook direct een heel goed gevoel bij
KPMG. “KPMG is oorspronkelijk een
Nederlands bedrijf en dat merk je aan
de cultuur op de werkvloer. Er hangt
op kantoor een toegankelijke, open en
fijne sfeer. Het is helemaal niet raar dat
je tijdens de lunch met een belangrijke
partner een praatje maakt over van
alles en nog wat. Daaraan merk je dat
het niet uit maakt hoe hoog de functie
is die je hebt, je wordt door iedereen
serieus genomen en je kan makkelijk
met iedereen in contact komen.”
“KPMG is niet alleen een fijne plek
om te werken, maar als technisch
bedrijfskundige pas je gewoon bij
KPMG. Technisch bedrijfskundigen
worden opgeleid om tussen de
technische diehards en de niet-wetende
managers te functioneren. Je leert om
analytisch te denken, de techniek te
snappen en te vertalen naar makkelijk
uitvoerbare
oplossingen,”
aldus
Leanne. Joost vult aan: “Als technisch
bedrijfskundige kun je heel makkelijk
schakelen. Je bent in staat om te snappen
hoe belastingen in elkaar steken en dat

terug te koppelen naar de technische
mensen, zodat zij er een stuk software
omheen kunnen bouwen. KPMG heeft
juist die ‘communicatieve nerds’ nodig.”
Toekomst

Door hun nog prille carrière bij KPMG
hebben zowel Leanne als Joost nog lang
niet de behoefte om over een andere
baan na te denken. Leanne: “Op dit
moment voldoet mijn baan aan al mijn
verwachtingen en behoeften. Voor de
komende jaren zit ik hier op mijn plek.”
Joost: “Het enige wat voor mij telt is dat
ik doe wat ik leuk vind dus blijf ik dit net
zo lang doen tot ik er geen plezier meer
in heb. Zoals ik het nu zie gaat dat nog
wel een tijdje duren.” Voor de nabije
toekomst hebben Leanne en Joost al wel
plannen. Zo wil Leanne zich nog meer
focussen op data analyse, daar veel meer
over leren en dit bewust meenemen in
de keuze voor projecten. Voor Joost is
het belangrijk om eerst meer te weten
te komen over welke soort projecten er
allemaal zijn en welke projecten er bij
hem passen. “Nu heb ik nog een brede
blik, maar op een gegeven moment wil
je jezelf gaan specialiseren. Het is de
bedoeling dat ik er de komende tijd achter
ga komen bij welke soorten projecten
mijn interesses liggen,” zo vertelt Joost.

“KPMG heeft juist
die ‘communicatieve
nerds’ nodig.”
In de verre toekomst hebben Leanne en
Joost bij KPMG genoeg mogelijkheden
om door te groeien. “In een jaarplan
schrijf je doelen op om jezelf te
verbeteren. Door deze doelen te stellen
kijk je kritisch naar jezelf en haal je het
beste uit jezelf. Als je naar verloop van
tijd klaar bent voor nieuwe, moeilijkere
uitdagingen dan is de kans groot dat
KPMG je een hogere functie aanbiedt,”
aldus Leanne. “Als je een takenpakket
krijgt betekent dat ook dat je bepaalde
verantwoordelijkheden moet nemen.
Naar mate je meer projecten hebt
gedaan en langer in het vak zit, krijg
je vanzelf een moeilijker takenpakket
en dus ook een hogere functie,” zo vult
Joost aan. Met hun carrières nog in de
kinderschoenen, hebben Leanne en Joost
nog genoeg uitdagingen voor de boeg.

Nuttig advies

Met hun studietijd nog vers in het
geheugen, hebben Leanne en Joost
als afsluiting bruikbaar advies voor de
huidige generatie studenten. Leanne:
“Het meest waardevolle advies dat ik
ooit heb gekregen is dat je altijd naar
jezelf moet luisteren. Doe dingen
die je leuk vindt. Niet alleen qua
nevenactiviteiten maar vooral ook qua
vakken en de masterrichting die je kiest.
Zoals je hebt gezien hebben Joost en ik
een andere master gevolgd met totaal
andere keuzevakken en toch vervullen
we dezelfde functie. We kiezen

weliswaar andere projecten, gezien
onze interesses, maar we zijn allebei
opgeleid met dezelfde analytische,
oplossingsgerichte
vaardigheden.”
Joost: “Niet alleen bij het kiezen van je
master moet je gewoon doen wat je leuk
vindt, maar ook bij het inrichten van
je master thesis moet je daar rekening
mee houden. Een master thesis is een
hele goede manier om bij een bedrijf
binnen te komen. Kies een thema dat bij
je past, probeer het je eigen te maken,
zodat je niet alleen waarde creëert
voor het bedrijf, maar ook voor jezelf.”

KPMG
KPMG is een groot internationaal netwerk
van
professionele
accountantsen
advieskantoren. Het bedrijf beschikt over
162.000 professionals in 155 landen. KPMG
helpt organisaties met het maken van
goede beslissingen en het scheppen van
orde in de complexe wereld van vandaag en
morgen. KPMG Nederland is een onderdeel
van dit internationale netwerk en biedt
hoogwaardige dienstverlening op het gebied
van audit & assurance, advisory en tax.
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Internationaal
Hoe coördineer je verschillende projecten en initiatieven? En hoe verkies je
posities voor mensen die je soms nog nooit hebt gezien? Dit is lastig in een
organisatie, groot of klein, maar wéér anders wordt het wanneer je samenkomt in
een internationaal studentennetwerk als ESTIEM. Aan het netwerk wordt gewerkt
via verschillende (kleine) vanuit een project georganiseerde vergaderingen, telkens
ergens anders in Europa, maar ook op individueel niveau. Gelukkig maken
communicatietechnologieën, zoals Skype en een Forum, discussies eenvoudiger
en transparanter. Al zijn de Council Meetings, waar beslissingen gemaakt worden
en iedereen uit Europa op één plaats samenkomt, de momenten van het jaar.
TEKST Tom Mul & Jari Flinterman DESIGN Koen Hofstraat

De samenkomst van een
Europees Netwerk
De Council Meeting is een halfjaarlijks
evenement,
waarbij
circa
250
technisch bedrijfskundige studenten
samenkomen om te spreken over (de
toekomst van) ESTIEM. Er zijn 250
studenten uit 31 verschillende landen
van 80 verschillende universiteiten
die zich verplaatsen naar één stad.
Gedurende één week, welke wordt
neergezet door de organiserende
Local Group, wordt een mooi en druk
programma afgewerkt. Vaste prik
hierin zijn de General Assembly, Working
Groups & Trainings, International Night
en het Gala Dinner. Het is een week
waarin het motto ‘Work hard – Play
hard’ tot uiting komt door de beperkte
uren slaap, gevolgd door de intensieve
discussies en programma onderdelen.

projectleider, welke via presentaties
worden voorgedragen. Daarnaast zijn
er de discussies over toetreding van
Local Groups, begrotingen, realisaties,
presentaties van externen en sponsoren.
Aan wie vragen gesteld kunnen worden,
niet alleen door de afgevaardigden
van de Local Group, maar door
iedereen die in de zaal aanwezig is.
International Night

Met 31 landen is er een variatie aan
cultuur en manieren. Al zijn er
daarnaast ook de drink- en eetgewoonte
welke tijdens de International Night
centraal staat. Zo staat de Finse Minttu
naast de Franse kazen en kan je als nietNederlander de frikandel proberen.
Working Groups & Trainings

General Assembly

De General Assembly (GA) is het
belangrijkste
onderdeel
van
de
Council Meeting. ESTIEM kent geen
persoonlijke leden maar Entiteiten;
Local Groups (LG), welke lid zijn
van het netwerk. Iedere dag start de
GA (zingend) met het opnoemen
van de aanwezigen. Zo krijgt elke
aanwezige LG een stem. Op die manier
kunnen de Local Groups stemmen
op een nieuw bestuur, een project of
SCOPE
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Als variatie, en om actieve deelname van
alle deelnemers te verkrijgen, zijn er
werksessies met kleine groepen. Zo kan
je voorafgaand aan de Council Meeting
kiezen voor een Working Group met een
bepaald thema, veelal gekoppeld aan
een van de projecten zoals Academic
Days, om zo het netwerk te helpen.
Ook kan je kiezen voor je persoonlijke
ontwikkeling door deel te nemen aan
een training, die wordt gegeven door
een Alumnus of meer ervaren student.

Zo leer je van trainingen en werk je
samen in blokken van circa 2 uur.
Gala Dinner

Het Gala Dinner is het afsluitende
diner van de Council Meeting. Tijdens
deze mooie laatste samenkomst zorgt
iedereen dat hij/zij er op zijn best
uitziet en zit je aan tafel met iedereen.
Hier worden bedankjes gegeven, wijn
gedronken en de week afgesloten.
Ondanks de mooie samenkomst
en de voortgang die wordt geboekt,
staat de huidige opzet van de Council
Meeting, en dan hoofdzakelijk de GA,
onder druk vanwege de duur. Het
groeiend aantal projecten, waarover
gesproken is in de vorige editie van
de SCOPE, zorgt voor meer posities,
maar ook het aantal Local Groups en
externe partijen zorgen voor meer
individuen met spreektijd. Als gevolg
worden discussies korter gemaakt,
kunnen er minder aangedragen
onderwerpen aan bod komen en zijn
er minder mogelijkheden tot vragen.
Desondanks wordt er gediscussieerd
en worden er essentiële besluiten
genomen, waarmee men door kan tot
de volgende meeting een half jaar later.

Novi Sad!

Van 7 tot 13 november 2016 ging ik
(Jari van het nieuwe Interactiebestuur),
samen met 15 andere studenten uit
Eindhoven, naar de 53ste Council
Meeting in Novi Sad. Novi Sad is de
tweede stad van Servië en ligt ongeveer
100 kilometer ten noordwesten van
Belgrado. De Council Meeting is een
ontzettend gaaf evenement, waar ik veel
over ESTIEM heb geleerd. Daarnaast
heb ik ook veel mensen leren kennen
en nuttige trainingen gevolgd. Als een
van de twee vertegenwoordigers van
Eindhoven was dit mijn eerste Council
Meeting.
Alle
vertegenwoordigers
van de universiteiten zitten vooraan
in de zaal en hebben een vaste plaats.
Overdag is er de General Assembly.
Onderwerpen waar over werd gesproken
waren bijvoorbeeld het mogelijk
verwelkomen van nieuwe Local Groups,
de plannen van het ESTIEM bestuur,
de evaluatie van het oude bestuur en
nog veel meer. Zo is er gestemd over de
mogelijke toetreding van drie nieuwe
Local Groups, namelijk: Minsk (WitRusland), Targu Mures (Roemenië) en
Calabria (Italië). Een meerderheid was
voor de toetreding van Minsk en zijn
zij daarom het jongste lid van ESTIEM.
Ook is er gestemd over waar de Council
Meeting in de herfst van 2017 zal
plaatsvinden. Dit zal plaatsvinden in
Izmir, Turkije. De meeste onderwerpen
spraken me erg aan en het is echt
ontzettend gaaf om te zien hoe veel
er mogelijk is binnen ESTIEM. Op de

laatste dag werd ik, samen met andere
studenten die jarig waren gedurende
de week, op het podium gehaald
waar voor ons werd gezongen. Hier
kreeg ik ook een gaaf T-shirt van het
evenement overhandigd. Bovendien
kregen we bij de bekendmaking van
de resultaten te horen dat Eindhoven,
gemeten tot het begin van het
evenement, eerste staat in de ranglijst
van meest actieve Local Groups.
Tijdens de Working Groups &
Trainingen heb ik twee trainingen
gevolgd. De eerste was een training die
ging over betrekkingen met bedrijven.
Onderwerpen die werden besproken
waren bijvoorbeeld: waar je begint
met het zoeken naar bedrijven voor
een samenwerking, wat je een bedrijf
allemaal kunt bieden en hoe je een
bedrijf benadert. Daarnaast leerde ik
ook onderhandelingsvaardigheden. De
trainer gaf voorbeelden over wat je kunt
verwachten en hoe je je moet gedragen
naar een bedrijf toe. De andere training
was ook erg interessant. Het ging over
het motiveren en werven van leden. Dit
is erg belangrijk om ook in de toekomst
een sterke Local Group te hebben.

ik fan van de Turkse tafel waar onder
andere raki werd geschonken en waar
veel hapjes waren, zoals baklava. Voor
deze Council Meeting was mijn grootste
International Night met drie landen,
deze was het met meer dan 25. Het is
heel leuk om rond te lopen en daarmee
landen en ook nieuwe mensen (beter) te
leren kennen. De laatste avond was er
een gala met diner geregeld. Het diner
werd geserveerd in het hostel waar we
verbleven. Na het diner gingen we naar
de plek waar het feest plaatsvond. Hier
gingen we door tot in de late uurtjes.

Naast het serieuze programma waren er
ook minder serieuze activiteiten. Elke
avond was er een feest met een bepaald
thema. Een van de leukste avonden vond
ik de International Night. Hierbij krijgen
alle landen hun eigen tafel waar zij zelf
meegebrachte etenswaren en dranken
uit hun eigen land uitdelen. Zelf ben
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Faculteit

Succesvolle implementatie van
duurzame supply chains: de rol
van de menselijke factor
TEKST Professor Dr. Evangelia Demerouti DESIGN Jef van den Buijs

Wat is het probleem?

Bedrijven integreren milieu-initiatieven
met bedrijfsdoelstellingen. Met name
supply managers fungeren als belangrijke
bronnen voor milieuduurzaamheid
binnen de organisatie, omdat ze
milieuduurzaamheidscriteria opnemen
in sourcing beslissingen en ervoor
zorgen dat de leverancier zich houdt
aan de milieuwetgeving (Swaim et
al., 2016). Uit de literatuur blijkt dat
supply managers in het algemeen
maar geringe ondersteuning geven
aan milieu-initiatieven binnen het
bedrijf (Carter & Carter, 1998).
Hoewel de literatuur zich alleen heeft
gericht op externe druk op naleving
van de milieuwetgeving bij bedrijven
(bijvoorbeeld
overheidsvoorschriften
en verzoeken van de klant aan de
leverancier) (Carter & Carter, 1998),
heeft feedback uit praktijk en onderzoek
SCOPE
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geleid tot een verschuiving van de
aandacht naar individueel gedrag
richting milieuduurzaamheid. Naast
bedrijfsmotivatie ten opzichte van
milieuduurzaamheid,
gekenmerkt
door een verlangen naar legitimiteit,
marktsucces en interne verbetering, is
er ook individuele motivatie wanneer
een werknemer informatie verzamelt,
keuzes
maakt,
en
maatregelen
neemt
(Swaim
et
al.,
2016).
Deze verschuiving naar individueel
gedrag of motivatie om duurzame
supply chains te realiseren loopt in
de pas met de wijzigingen die vanuit
zakelijk oogpunt worden aangebracht.
De bedrijven in de supply chain
moeten overgaan van een reactieve
modus naar een proactieve modus, van
risicovermijding naar risicobeheersing,
van hamsteren van informatie naar het

delen van informatie, van transactionele
relaties naar bestuurlijke relaties, van
bureaucratisch gedrag naar creatief
gedrag (Pajogo & Sohal, 2013).
Bovendien stroken deze wijzigingen
met het veld van ‘behavioral operations’
waarbij de personen in operationele
contexten als niet-rationeel worden
gezien en daarom zowel op handelingen
als gedrag wordt gefocust (Croson et al.,
2013). In plaats van dat er vanuit wordt
gegaan dat mensen rationeel en bewust
handelen, zich optimaal zullen gedragen
volgens vastgestelde handelingen en
hoofdzakelijk gemotiveerd zullen zijn
door eigenbelang, ligt bij ‘behavioral
operations and logistics’ de focus op
factoren die de range en diversiteit van
individueel gedrag in een operationele
omgeving verklaren. De cruciale vraag
is waarom de invoering van duurzame
supply chains niet gemakkelijk

gebeurt, terwijl iedereen het belang
van de zorg voor het milieu inziet. In
mijn ogen is deze vraag vergelijkbaar
met de kwestie waarom niet iedereen
sport, terwijl we allemaal weten dat
sporten goed is voor onze gezondheid.

persoonlijke interpretatie zonder een
effectieve en daadkrachtige begeleiding
van de organisatie plaatsvinden
(Swaim et al., 2015). Dit is tamelijk
riskant omdat de organisatie afhangt
van de individuele interpretaties.

Wat belemmert de uitvoering van een
duurzame supply chain?

De supply chain geeft een context
weer waarin de samenwerking tussen
individu en team essentieel is om
de verwachte prestaties te bereiken.
Samenwerking legt de kwetsbaarheid
van besluitvormers bloot (Swaim
et al., 2016). Deze zijn daarom niet
bereid om investeringen te doen en
risico’s te nemen die nodig zijn om een
gezamenlijke uitwisselingsomgeving
te creëren. De verschillende spelers
binnen een supply chain hebben
hun eigen doelen, die incongruent
kunnen zijn met de doelen van een
andere speler, wat tot conflicten
leidt. Daardoor kunnen duurzame
beslissingen niet worden genomen
als de spelers niet samenwerken.

Vanuit een organisatiepsychologisch
oogpunt worden verschillende factoren
voorgesteld om de mate waarin een
supply chain duurzaam is te bepalen.
De eerste factor betreft het feit dat het
introduceren van duurzaamheid als
een doelstelling van de organisatie in
feite het invoeren van een bepaalde
organisatieverandering inhoudt. Het
nemen van duurzame beslissingen
binnen de supply chain betekent dat
bedrijven en individuen de wijze
waarop ze beslissingen nemen,
moeten veranderen. Echter wanneer
individuen met de ‘dreiging’ van een
verandering worden geconfronteerd,
belemmert angst hun vermogen
(en bereidheid) om informatie te
verwerven en verwerken (Fawcett et
al., 2015). Dit gebeurt met personen
op alle niveaus van de hiërarchie,
van het hogere management tot het
niveau van de werknemer. Hoe hoger
het managementniveau, hoe groter de
impact van de persoon in kwestie op de
uitvoering van het veranderingsproces
naar een duurzame supply chain.
Een andere factor betreft de mate
waarin leiders geloven in het maken
van duurzame beslissingen, en
duurzaamheid als organisatorische
doelstelling bevorderen. Als de leiding
niet duidelijk is over de manier waarop
milieudoelstellingen
geïntegreerd
moeten worden met supply besluiten,
dan zullen werknemers dergelijke
beslissingen ook moeilijk kunnen
nemen. Als leiders transactioneel
handelen (d.w.z. instructies geven) en
niet met hun werknemers het relatieve
belang van milieucriteria in sourcing
beslissingen bespreken, dan zal

Wat kan worden gedaan om de invoering
van een duurzame supply chain te
verbeteren?

Als een duurzame supply gezien wordt
als een organisatieverandering, dan
kan dit organisaties en onderzoekers
helpen om de verandering met meer
succes uit te voeren. Een eerste stap
is om te erkennen dat mensen niet
mechanisch en op bevel handelen.
Het is belangrijk om de visie van
de verandering met werknemers te
bespreken om participatie te vergroten,
zodat zij invloed hebben op hoe
duurzame beslissingen eruit zien,
en om hen hulpbronnen te geven die
hen helpen om duurzaam gedrag te
vertonen, zoals sociale ondersteuning,
mogelijkheden voor ontwikkeling,
enz. Wij hebben met ons onderzoek
aangetoond dat personen die hun baan
proactief aanpassen zodat deze bij hun
voorkeuren past meer bereid zijn om
zich aan te passen aan veranderingen
en innovaties (Demerouti, 2014; Petrou,
Demerouti & Schaufeli, in druk).

Bovendien verbeteren verschillende
manieren de invoering van een
duurzame supply chain, namelijk: (1)
het scheppen van een gedeeld inzicht in
hoe duurzame doelstellingen eruitzien
(om samenwerking te vergroten), (2)
het ondersteunen van een voorkeur
voor toekomstige voordelen boven
een direct, minder gunstig rendement
(om vooroordelen in besluitvorming
te verkleinen), (3) het creëren van
bedrijfsroutines
en
structuren
die veranderingen en duurzame
beslissingen
vergemakkelijken
in
plaats van hieraan weerstand te
bieden, en (4) het zodanig trainen van
leidinggevenden dat zij duurzaamheid
ondersteunen
en
fungeren
als
rolmodellen
voor
werknemers.
Wat kunnen wij onze studenten leren?

Onze studenten worden vertrouwd
gemaakt met al deze belangrijke factoren
voor supply chain in het curriculum van
de Human Performance Management
groep binnen de faculteit IE & IS.
In beide verplichte cursussen Work
and Organizational Psychology Basic
(1JV00) en Advanced (1JV10) worden
zaken als de kennis en vaardigheden van
medewerkers, prestatiemanagement,
leiderschap, teamwerk, samenwerking,
conflicten, motivatie, besluitvorming,
onderhandelingen enz. behandeld.
Daarnaast bieden we specifieke
cursussen over duurzaamheid (1JK20),
leiderschap en teamdynamiek (1JK10,
1JM30),
organisatieverandering
(1JM100) aan. Toepassen van deze
kennis in de context van supply
chain kan worden gebruikt om de
kans te vergroten dat duurzame
beslissingen
worden
genomen.
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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 Emiel Veenstra & Guido de Wit DESIGN Maarten van Asseldonk

Emiel Veenstra
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

Na mijn studie Bedrijfskunde ben
ik in twee middelgrote bedrijven
aan de slag gegaan met “echte
Bedrijfskundige”
opdrachten:
de
integratie van twee bedrijfsbureaus en
een rol vervuld als verbindende schakel
in een multidisciplinaire omgeving.

Emiel Veenstra
Leeftijd: 60
Jaar van afstuderen: 1980
Functie: Eigenaar B&B, zelfstandige

Daarna ben ik gewisseld naar
een internationale omgeving en
van projectmanager (opnieuw de
verbinding tussen de verschillende
disciplines) en productmanager in de
marketing en sales terecht gekomen.
Vervolgens heb ik enkele jaren
internationaal gewerkt met vele
reizen binnen Europa en naar Japan
en de VS waarna ik uiteindelijk ben
gewisseld naar de Duitse vestiging
van het bedrijf. Hier ben ik via de
marketing en sales doorgegroeid
in een management functie als
Business Group Manager. Hier was ik
verantwoordelijk voor de marketing,
sales en service van een product
groep, waarvoor ik ook regelmatig in
Canada en andere landen ben geweest.
Bij de laatste grote reorganisatie
(vlak voor een overname) heb ik
mijn conclusies getrokken (ik kon
en wilde de nieuwe management
cultuur niet verder dragen) en
ben ik bij het bedrijf weggegaan.

René Zonneberg
SCOPE 4, 2016

Henk Soons
SCOPE 1, 2017

Information Manager OCI
Nitrogen

Adviseur en projectleider
cluster automatisering
Gemeente Den Haag
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Ik ben toen enkele jaren als zelfstandig
adviseur en interim manager werkzaam
geweest waarna ik uiteindelijk op
bijna 57 jarige leeftijd besloten heb het
bedrijfsleven de rug toe te keren en
een oude droom uit te laten komen:
een B&B starten (niet in het buitenland
zoals gewenst, maar in het huis waar

we wonen). Dit doe ik nog met veel
plezier en ook succes waarbij het
belangrijkste uit mijn bedrijfscarrière,
de contacten met mensen en
verschillende culturen, zijn behouden.
We hebben een zeer
groep gasten, van
Belgen en Duitsers,
Taiwanezen,

internationale
Nederlanders,
tot Chinezen,
Singaporezen.

Wat zijn eventuele plannen?

Ik zit een fase, dat ik niet meer
aan een klassieke carrière denk.
Ik ben actief in verschillende
overlegorganen in de stad, zoals het
Overleg Platform Economie en Toerisme
(OPET), een non-profit Stichting
voor Evenementen in Roermond,
de
Wijkraad
(vertegenwoordiging
van bewoners van de binnenstad)
en verschillende andere groepen.
Ook hier weer is het voor mij van belang
met mensen te kunnen samenwerken.
Bovendien vind ik Roermond een mooie
stad en wil graag mijn steentje bijdragen
op allerlei gebied. En: het houdt me scherp
en in contact met het bedrijfsleven.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?

Ja,
ik
doe
mijn
eigen
marketing
en
communicatie.
Met name bij de start van onze
B&B doe je feitelijk wat je altijd
geleerd en gedaan hebt: doelgroep
bepalen,
strategie
afstemmen,
reclame
maken,
communiceren.
En natuurlijk een businessplan
maken en investeringen plannen.
Dus zelfs in mijn hobby gebruik
ik mijn kennis uit studie en werk.

Joost Luijbregts
Is je werk vooral kwantitatief of kwalitatief?
Heb je daar bewust voor gekozen?

Kwestie
van
definitie.
Feitelijk
vooral
kwantitatief,
uitvoerend.
Maar de factor mensencontacten
is
weer
zeer
kwalitatief.
Dus een goede mix. En dat is
inderdaad precies wat ik wilde.
Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?

Naast de studie heb ik weinig
gedaan,
behalve
sport.
En zo nu en dan werken. Maar dat
had niets met de studie te maken.
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

Denk bij de studierichting vooral
aan je eigen interesses en gevoel.
Natuurlijk moet er tegen de tijd dat ze
klaar zijn markt zijn voor hun studie.
Maar het is zó belangrijk dat je met
plezier werkt. Dat motiveert gigantisch.
Ik zie nu vaak keuzes vanuit geld
verdienen of status. Verkeerd….

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.

Hoe ziet je carriere er tot nu toe uit?

Samenvattend kijk ik terug op een
afwisselende loopbaan qua bedrijven en
functies. De rode draad is duidelijk supply
chain management, in alle facetten. Ik
heb altijd geprobeerd na de studie bij
elke stap weer iets nieuws te ervaren
en daarvan te leren. Terugkijkend zijn
er duidelijk 3 fases – van Consultancy
(Accenture) via Lijnmanagement (Nike)
en Ondernemerschap (diverse kleinere
ondernemingen) nu bij Heineken
waar ik de drie fases combineer
in een supply chain leadership
rol in het managementteam van
Heineken Oostenrijk (Brau Union).

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

Zeer duidelijk beide. In mijn functie
zijn de harde nummers relevant en daar
stuur ik op met mijn team. Kwaliteit,
kosten, service, etc. worden duidelijk
gemeten. Heineken is ook een echt
cijfers gestuurd bedrijf. Mijn functie

Wat zijn eventuele plannen?

Mijn huidige functie, wonend buiten
Nederland met mijn vrouw en kinderen,
is duidelijk weer een nieuwe dimensie
die erg goed bevalt. Heineken is een
super werkgever waar vervolgstappen
goed mogelijk zijn. Wellicht komt er
een volgend buitenlandavontuur of
komen we weer terug naar Nederland.
Mijn plan is zeker in het supply
chain werkveld verder te gaan. Het
is breed en vertegenwoordigt vele
aspecten van de bedrijfskundige
studie. Juist deze spilfunctie in een
FMCG-bedrijf bevalt me uitermate
goed. Bruggen slaan tussen de diverse
disciplines in een bedrijf is erg leuk
en past goed bij een supply chain rol.

Joost Luijbregts
Leeftijd: 44
Jaar van afstuderen: 1996
Functie: Supply Chain Director
Organisatie: Heineken - Brau Union

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

Het voor de hand liggende antwoord
is natuurlijk ‘ja’. In het begin van de
carrière is dat in mijn ogen ook echt zo.
Naarmate de carrière vordert, is mijn
ervaring dat je opleiding of je functionele
vak er steeds minder toe doet. Het
gaat dan meer om zaken als inzicht,
ervaring, leiderschap, communicatie en
mensenkennis. Vanuit die optiek zijn
de activiteiten die ik in Eindhoven naast
de studie heb gedaan veel relevanter.

Guido de Wit
SCOPE 4, 2016

Thea Smid-Verheul
SCOPE 2, 2017

Program Director Royal Zelfstandig inkoopadviseur bij
FloraHolland en Ondernemer
Twinkel
Gooische Bierbrouwerij
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goed uitoefenen vergt daarnaast veel
kwalitatieve inschattingen die naast
de cijfers de uiteindelijke dagelijkse
beslissingen bepalen. Met name
inschatten van risico’s en kansen blijft
ook “onderbuikgevoel”. Die balans is in
mijn ogen inherent aan mijn functie. Echt
bewust heb ik daar niet voor gekozen.
Heb je dingen naast je studie gedaan? Heb
je daar in je carriere iets aan gehad?

Ik ben actief geweest bij studievereniging
Industria
en
studentenvereniging
SSRE. Daarnaast heb ik stage gelopen
bij Philips in Singapore en een semester
gestudeerd aan de TU in Karlsruhe,
Duitsland. Zonder deze ervaringen had
ik waarschijnlijk minder de grenzen
van het mogelijke en interessante
opgezocht
in
mijn
loopbaan.
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

Prioriteit nummer 1 is uiteindelijk
het halen van je diploma. Doe dat
zo efficiënt mogelijk en leer je vak.
Besteedt daarnaast zoveel mogelijk
tijd aan het ontwikkelen en leren
kennen van jezelf. Zoek avontuur op
en maak keuzes waardoor je plezier
hebt en energie krijgt van de dingen
die je doet. Experimenteer, nu je nog
relatief jong bent met bescheiden
verantwoordelijkheid.
Verken
je
grenzen, daar leer je van. Plan niet te
ver vooruit en hou je ogen open voor
kansen. Neem op tijd een biertje. Proost!
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Activiteitenoverzicht Alumnia
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

Van Abbemuseum

Gratis

6
mei

Golftoernooi
OP 6 MEI ZAL ER WEER EEN GOLFTOERNOOI VOOR DE
LEDEN VAN ALUMNIA PLAATSVINDEN
Schrijf je nu in op www.alumnia.nl

za 6 mei, 2017

14:00

Nog niet bekend

Gratis
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Column
Groene bevoorradingsketens
Het thema van deze SCOPE is
Duurzame supply chains, een thema
dat op meerdere manieren aansluit
bij de huidige veranderingen op de
TU/e en de faculteit IE&IS. Zo doet
duurzaam mij meteen denken aan
groen en op de TU/e hebben we de
groene loper. De Groene loper is
de naam voor het centrale autovrije
gebied van de TU/e. Ook hebben we
Atlas, het nieuwe hoofdgebouw van
de TU/e en de nieuwe thuisbasis voor
de faculteit IE&IS, en daarmee ook
voor Industria. Atlas wordt het meest
duurzame onderwijsgebouw ter wereld.

Foto PICSFORYOU

Een ander deel van het thema dat erg
opvalt; de taal. Supply Chains is volgens
mij gewoon de Engelse benaming
voor bevoorradingsketens. Opvallend
is dat de SCOPE, die al sinds jaar en
dag volledig in het Nederlands wordt

gepubliceerd, dit keer een thema
gedeeltelijk in de Engelse taal heeft.
Misschien heeft dit te maken met een
verandering die aanstaande is binnen
de faculteit. De bachelor Technische
Bedrijfskunde zal vanaf september
2018 het Engels als voertaal hanteren.
De omschakeling van onze bachelor
naar het Engels zal misschien ook
veranderingen voor Industria met
zich mee brengen. Maar wat die
veranderingen ook zijn, wij zijn druk
in gesprek. Met de faculteit, alumni
en studenten zorgen wij samen
dat Industria goed inspeelt op de
aankomende veranderingen, zodat
we nog vele jaren de SCOPE, in welke
taal dan ook, kunnen publiceren.

Bram van Etten
Voorzitter Industria

Accreditatie
45 minuten was het gesprek afgelopen.

Foto PICSFORYOU

Wat uiteraard aan bod kwam tijdens
het gesprek was op welke manier de
opleidingen studenten voorbereiden
op hun carrière. Voor de master
alumni was dit het moment om
hun ervaringen te delen. Voor mij
was dit het moment waarop ik niet
alleen als alumnus maar ook als
Industriaan deelnam in het gesprek.

Voor een groot deel van de lezers van
deze SCOPE is “als geloofwaardig
erkennen” waarschijnlijk duidelijker
dan de titel van mijn column. Wanneer
ik studenten benaderde of zij interesse
hadden om deel te nemen aan een van de
panelgesprekken, legde ik de accreditatie
dan ook uit als “er wordt bepaald of
het niveau van onze opleidingen nog
hoog genoeg is om diploma’s te mogen
uitreiken”. Op 18 en 19 januari vond de
visitatie (“een officiële inspectie”) van
onze bachelor- en masteropleidingen
plaats. Tijdens deze twee dagen is de
visitatiecommissie in gesprek geweest
met tien panels bestaande uit zowel
SCOPE
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docenten als studenten. Het doel
was om een oordeel te vellen over de
kwaliteit van onze opleidingen, om deze
uiteindelijk (en hopelijk) te accrediteren.
Ook ik nam plaats in een panel, het
alumni panel, als alumnus van de
bacheloropleiding om precies te zijn.
Ter voorbereiding op het gesprek
instrueerde Frans van Eijnatten ons
over wat voor type vragen wij konden
verwachten. Stipt om 17:00 mochten wij
de zaal in, kregen wij een hand van de
stand-in voorzitter, namen wij plaats en
begon het gesprek. De commissie wist
precies wat zij wilde weten en na precies

Dit jaar zijn wij druk bezig met het
onderzoeken van de mogelijkheden
om onze carrièreactiviteiten meer in
te bedden in het onderwijs. Naar mijn
mening is dit zeker een waardevolle
toevoeging aan de programma’s
van onze faculteit. Ik hoop dat de
visitatiecommissie hier ook zo over
denkt en ik ben erg benieuwd naar
de officiële uitslag van de visitatie!

Floor Wiersma

Commissaris onderwijs Industria

Column

Het is niet druk in de koffiekamer van
Industria. Tussen de stapels gebruikte,
kartonnen koffiebekers en ladingen
posters en flyers zitten twee studenten
bij te komen van hun college over Green
Supply Chains. Dan komt de Project
Manager van Industria binnen met
een stapel SCOPE’s onder zijn arm.
“Vers van de pers, jongens. Daar
is hij weer: de nieuwe SCOPE.”
“Nou, dan zullen we het groepswerk nog
maar even uitstellen. Eerst even lezen.”
“Prima, nog een kopje koffie dan maar!
Wat is het thema eigenlijk deze keer?”
“Duurzame
logistiek.”
“Duurzame
logistiek
en
Green
Supply Chains. Milieutechnisch zijn
we hier lekker bezig volgens mij.”
“Ja, lekker bezig ja. Zo kun je het ook
zien. Dat gedoe met duurzaamheid
elke keer. Ik kan geen stap meer zetten
tegenwoordig of de term duurzaamheid
wordt naar mijn hoofd geslingerd, hard
geslingerd ook. Het is me iets te trendy
aan het worden. Alles moet duurzaam
en biologisch zijn. En hoe vaker die
termen gebruikt worden, hoe leger de
betekenis ervan worden. Ik kreeg laatst
zelfs duurzaam water aangeprezen in
de supermarkt. Duurzaam water! Hoe
kan water uit een plastic flesje dat in de
supermarkt staat duurzamer zijn dan het
water uit de kraan bij mij op mijn kamer?
Dat kan toch niet, man! En een boek
over duurzaamheid, of een SCOPE…
Als ze het echt goed willen doen, dan
zouden die boeken alleen als e-book te
verkrijgen moeten zijn. Dan ben je pas
duurzaam bezig! Om over dat plasticje
dat er omheen zit, en daarna in de plastic
soep belandt, maar niet te spreken. ”
“Oké, daar heb je een punt. Maar laten
we de kern niet vergeten. We moeten
ons een beetje duurzaam gedragen,
want de wereld moet nog langer mee.
Wat dat betreft mogen we best trots
zijn op de TU/e, met die voertuigen
op elektrische en zonne-energie

Foto Hilde Weerts

Duurzaam gedoe

of dat nieuwe Hoofdgebouw, Atlas
heet het geloof ik: het duurzaamste
onderwijsgebouw van Nederland.”
“Jaja, allemaal leuk en aardig, maar dan
roep ik bij deze het Paviljoen uit tot
het minst duurzame onderwijsgebouw
van Nederland. Toch knap dat men
onderzoek heeft kunnen doen naar
sustainable supply chains in een
gebouw dat allesbehalve duurzaam is.”
“Ach, een beetje groen denken kan
geen kwaad. Daar is iedereen het
toch over eens? Dat we een beetje
moeten gaan opletten met hoe
we omgaan met onze planeet?”
“Ja klopt ook wel. Daar zijn we het
inderdaad met z’n allen over eens. Of
ja, met z’n allen… Op één iemand na
dan, aan de andere kant van de oceaan.
Onze leider van de vrije wereld. Maar
ik snap het wel. Groen is goed. Dat
is mij ook met de paplepel ingegoten
vroeger. Op de basisschool heb ik

geleerd dat twee dingen betekenen dat
iets goed is: stickers en de groene pen.
“Kijk, dan zijn we het toch eens met
elkaar. Duurzaam is goed, groen is goed.”
“Precies, maar lul er wat minder
over en doe er wat meer aan.”
“Nog een laatste kopje koffie dan maar?”
“Ja is goed. Hier, pak mijn gebruikte
bekertje nog maar een keer. Dan sluiten
we deze discussie toch duurzaam af.”
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Motivatie
Motivatie
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29 maart 2017
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19:00h - 23:00h

www.industria.tue.nl

29 maart 2017
Van Abbe Museum
www.alumnia.nl

Van Abbemuseum
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