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In deze SCOPE wordt Industrie 4.0 van verschillende kanten belicht. Zo beginnen we
met de Nederlandse variant van Industrie 4.0, namelijk Smart Industry. Verder kijken
we naar hoe een service provider, Atos, Industrie 4.0 toepassingen implementeert en
hoe Vanderlande de technieken probeert toe te passen in haar producten. Ten slotte
vertelt Irene Vanderfeesten hoe met het HORSE project midden- en kleinbedrijf
vooruit geholpen wordt in deze vierde industriële revolutie.
De SCOPE wordt compleet gemaakt met onder andere een interview met voormalig
Industriavoorzitter Daniël Gooijer over zijn leven in Singapore en een aantal verhalen
over wat je als technisch bedrijfskundige kunt bereiken na je studie.
Ontzettend veel leesplezier met alweer de tweede SCOPE van 2017!

Maarten van Asseldonk
Hoofdredacteur
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Industrie 4.0
De wereld om ons heen verandert snel en onze industrie, economie en
maatschappij worden daar sterk door beïnvloed. Om de Nederlandse industrie
klaar te maken voor de toekomst, zijn de overheid, onderzoeksinstellingen en
bedrijven om tafel gegaan om de ‘Smart Industry Agenda’ op te zetten. Arnold
Stokking, managing director TNO Industrie, vertelt vol passie hoe het allemaal
begon en welke impact Smart Industry ontwikkelingen hebben.
TEKST Jan Kleinlugtenbeld DESIGN Ruben Sikkema

Smart Industry
De beginselen van Smart Industry

De verwachting is dat in de komende
jaren het aantal apparaten dat verbonden
is met het internet groeit met maar liefst
400%. Dat heeft een immense impact
op de industrie en een direct gevolg
voor de Nederlandse economie en de
toekomstige welvaart. De Nederlandse
maakindustrie omvat 17,5% van alle
banen in ons land, waarbij iedere baan
in de industrie een extra baan in de
dienstverlening oplevert. Daarnaast is
de Nederlandse maakindustrie goed
voor 22% van het Bruto Binnenlands
Product en voor maar liefst 80% van
alle Nederlandse export. De impact
van de hedendaagse ontwikkeling mag
dus absoluut niet worden onderschat.
Ouderwetse
bedrijven,
zoals
schepenbouwers,
die
al
hun
werkzaamheden
uitvoeren
met
vakmannen, kunnen in de toekomst
niet
meer
zonder
‘companion’
lasrobots, robots die functioneren
als assistenten voor lassers waardoor
de
productiviteit
toeneemt.
Als
Nederlandse bedrijven niet open staan
voor zulke veranderingen, is de rest van
de wereld ons te slim af en verliezen
we onze competitieve positie. Om
bedrijven en andere organisaties wakker
te schudden bedacht men de campagne
Smart Industry. Smart Industry gaat
over maakbedrijven die met inzet
van IT systemen een hoge mate van
flexibiliteit in productie kunnen behalen
op het gebied van producteisen, volume,
timing, efficiëntie, kostenbesparing,
verfijnen van de klantbehoefte en het
gebruiken van de volledige waardeketen
om waarde te creëren. Smart Industry
maakt gebruik van informatie als
voornaamste bron voor het toevoegen
SCOPE JUNI 2017
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van waarde. Door het optimaliseren
van productie met inzet van ICT
en nieuwe productietechnologieën
wordt
produceren
efficiënter,
goedkoper
en
kwalitatief
beter.
De Smart Industry revolutie is niet
door één technologie of domein te
omschrijven; het is een combinatie
en convergentie van verschillende
technologieën zoals Internet of Things,
3D printen, Big Data en Zero Defect
Manufacturing in combinatie met
wetenschappelijke benaderingen uit de
sociale wetenschap, gedragswetenschap,
geesteswetenschap, natuurwetenschap
en technische ingenieurswetenschap.
Om bedrijven en andere organisaties
samen radicaal na te laten denken
over deze technologieën heeft de
Smart Industry denktank verschillende
Fieldlabs opgezet. Een Fieldlab is
een ‘neutrale’ praktijk omgeving
waarin bedrijven en kennisinstituten
samenwerken, kennis delen, Smart
Industry oplossingen toepassen en
testen. Hierdoor ontstaan nieuwe
innovaties, een innovatie ecosysteem
en regionale integratie van industrie,
onderwijs en politiek. Zo verklaart
Arnold, “een goed voorbeeld van
een Fieldlab is de samenwerking
tussen Philips Drachten, Fokker
Hoogeveen,
TenCate
in
Almelo
en de Noordelijke InvesteringsOntwikkelingsmaatschappij
met
diverse MKB bedrijven, TNO en de
universiteit van Groningen. Deze
partners richten zich op het ontwikkelen
en implementeren van intelligente
systemen voor de maakindustrie om
First Time Right- en Zero Defect
Manufacturing
te
bewerkstellen.

TNO
De Nederlandse Organisatie voor toegepast
natuurwetenschappelijk
onderzoek
is een onderzoeksinstituut met als
doelstelling: In opdracht van overheden
en andere marktpartijen toepassen van
wetenschappelijke kennis in de praktijk.
TNO verbindt mensen en kennis om
innovaties te creëren. TNO richt zich
op
verschillende
aandachtsgebieden
waaronder Gezond Leven, Defensie &
Veiligheid, Leefomgeving, Energie en
Industrie. TNO Industrie, met Arnold
Stokking voorop, helpt de industrie met
innoveren. Smart Industry is een concreet
voorbeeld van een initiatief waaraan TNO
Industrie zijn steentje bijdraagt. “Industrie
is een welvaartsbepalende factor. Maar
industrie overleeft alleen als je blijft
vernieuwen. Wij, TNO Industrie, zien het
daarom als onze taak om de industrie te
helpen met innoveren. Wij gebruiken daarbij
onder andere kennis van ICT, sensoren
en robotica,” aldus Arnold Stokking.

Deze bedrijven vormen integrale
waardeketens die wereldwijd kunnen
concurreren. Moet je nagaan dat je door
op een relatief simpele manier kennis
en kunde te delen een succesvolle
vraaggestuurde maakindustrie kan
vormen die foutloos en zónder verlies
produceert, dat levert zo’n Fieldlab
dus op. Daarom is het belangrijk dat
we met z’n allen nadenken over Smart
Industry.” Nederland is in navolging
van de Verenigde Staten, Denemarken,
België en natuurlijk Duitsland het vijfde
land dat actief investeert in deze nieuwe
vorm van industrie. Waar bijvoorbeeld

Arnold Stokking, 56 jaar, is zijn carrière begonnen bij Philips. Arnold is gespecialiseerd in het ontwikkelen van nieuwe bedrijfskansen rondom
technische applicaties, zoals medische apparatuur, digitale camera’s, DVD, BluRay en professionele televisie applicaties. Gedurende zijn carrière
heeft Arnold in Marokko, Kazachstan, Japan en Tsjechië gewoond, maar hij verblijft tegenwoordig gewoon weer in Nederland. Een van zijn
speciale competenties is het opbouwen van co-creaties en allianties. Arnold is dan ook hoofd van het Corporate Philips Alliance Office geweest.
Sinds 2009 werkt Arnold voor TNO en daar is hij als managing director TNO Industrie verantwoordelijk voor al het toegepaste onderzoek op
het gebied van industrie. Op dit gebied is Arnold betrokken bij de sectoren High Tech Systems & Materials, Sustainable Chemical Industry,
Space and Science Instrumentation en Networked Information. Het opbouwen van publieke-private samenwerkingsverbanden voor innovatie
in de industrie is een van zijn belangrijkste taken. Om dit te bewerkstellen is Arnold lid van het nationale initiatief Smart Industry, lid van het
Brainport Development Foundation en daarnaast bekleed hij nog verschillende supervisie rollen binnen verschillende samenwerkingsinitiatieven.

Arnold Stokking
Arnold Stokking, 56 jaar, is zijn
carrière begonnen bij Philips. Arnold
is gespecialiseerd in het ontwikkelen
van nieuwe bedrijfskansen rondom
technische applicaties, zoals medische
apparatuur, digitale camera’s, DVD, BluRay
en professionele televisie applicaties.
Gedurende zijn carrière heeft Arnold in
Marokko, Kazachstan, Japan en Tsjechië
gewoond, maar hij verblijft tegenwoordig
gewoon weer in Nederland. Een van zijn

speciale competenties is het opbouwen
van co-creaties en allianties. Arnold is
dan ook hoofd van het Corporate Philips
Alliance Office geweest. Sinds 2009 werkt
Arnold voor TNO en daar is hij als managing
director TNO Industrie verantwoordelijk
voor al het toegepaste onderzoek op het
gebied van industrie. Op dit gebied is Arnold
betrokken bij de sectoren High Tech Systems
& Materials, Sustainable Chemical Industry,
Space and Science Instrumentation en

Duitsland met Industrie 4.0 de focus heel
erg legt op het verbeteren van netwerken
en waardeketens door middel van data
uitwisseling, biedt Smart Industry een
allesomvattende aanpak, een manier
van denken om de harde techniek
en de ICT optimaal te matchen met
aandacht voor de gevolgen voor arbeid
en wijzigingen in bedrijfsmodellen.

Het ‘Smart Industry’- denken

“Bedrijfsmodellen zijn
niet meer gedreven
door het reduceren
van kosten, maar door
het effectief gebruik
van informatie”

Smart Industry is echter véél meer dan
een verzameling nieuwe technologieën.
“Smart Industry is een denkwijze.
Bedrijven moeten zich bewust worden
van het feit dat niet alleen de techniek
verandert, maar dat vooral de manier van
zaken doen verandert. Bedrijfsmodellen
zijn niet meer gedreven door reduceren
van kosten, maar door effectief gebruik
van informatie,” aldus Arnold. Als
voorbeeld geeft hij de ontwikkeling in de
auto-industrie. “Henry Ford begon met
‘box selling,’ hij maakte één type auto,
in één kleur. Na verdere industrialisatie
kwam er een moment waarin ‘total
cost of ownership’ een rol ging spelen.
De hybride auto’s met lage bijtelling
kwamen hierdoor goed voor de dag
en dure auto’s bleken toch goedkoop
in het gebruik. Echter, steeds meer
mensen wilden zich onderscheiden van

Networked Information. Het opbouwen van
publieke-private samenwerkingsverbanden
voor innovatie in de industrie is een van zijn
belangrijkste taken. Om dit te bewerkstellen
is Arnold lid van het nationale initiatief Smart
Industry, lid van het Brainport Development
Foundation en daarnaast bekleed hij nog
verschillende supervisie rollen binnen
verschillende samenwerkingsinitiatieven.

“De ‘trekkers’ van de
waardeketen zitten
voornamelijk in het
buitenland”
de massa. Daar speelde Mini perfect
op in door te luisteren naar de wensen
van de klant en haar auto’s compleet
door de klant samen te laten stellen.
Dit beeld slaat echter ook weer om. De
markt vraagt niet meer om auto’s, maar
om vervoer. Door de ontwikkelingen
in autonoom rijden heeft lang niet
iedereen meer een auto nodig, straks
kun je die immers gewoon bestellen en
dan komt hij vanzelf naar je toe gereden.
Bedrijven moeten zich realiseren dat het
tegenwoordig gaat om het verkopen van
JUNI 2017 SCOPE
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oplossingen en diensten in plaats van
producten. Dat vergt een hele andere
manier van denken,” zo verklaart Arnold.
Meer dan industrie

Smart Industry heeft niet alleen invloed
op bedrijven in de maakindustrie, het
moet veel breder worden gezien. De
overheid, de politiek en het onderwijs
zullen ook een grote stap moeten
maken in deze benadering. Om van
Smart Industry een succes te maken, is
er een essentiële component waar nog
veel verbetering te halen valt, namelijk
samenwerken. Bedrijven, overheden en
landen moeten samenwerken! Arnold
betoogt: “Het wordt tijd dat de politiek
gaat beseffen dat de Nederlandse
economie en export sterk afhankelijk zijn
van de maakindustrie en daarmee dus
ook van de afnemers uit het buitenland.
De ‘trekkers’ van de waardeketen zitten
voornamelijk in het buitenland, zonder
deze afnemers heeft de Nederlandse
industrie geen markt. Gegeven dat DAF
Trucks overal ter wereld vrachtwagens
levert, ASML haar chipmachines in alle
uithoeken verkoopt en Vanderlande op
bijna elke luchthaven ter wereld haar
bagageafhandelingsystemen
plaatst,
geeft maar al te goed aan dat we in
Nederland wel degelijk betekenisvolle
industrie hebben. Het speelt zich alleen
af in niches. Om ervoor te zorgen dat
we in deze niches de beste blijven is het
essentieel om samen te werken; ‘dare to
share’. Daarin spelen ook de Europese
Unie en de vrije handel een belangrijke
rol. De overheid en bedrijven moeten
daarnaast meer investeren in start-ups.
De grote bedrijven kunnen immers
niet alles zelf. Er ontstaan steeds
meer start-ups en spin-offs die over

“We kunnen blijven
schreeuwen dat er méér
mensen nodig zijn in de
techniek, maar er moet veel
beter nagedacht worden
over hoe technische banen
in de toekomst worden
ingevuld.”
gespecialiseerde kennis beschikken
waar grote bedrijven alleen maar profijt
van hebben. Waar er in de VS voor
tien nieuwe start-ups door de ‘grote
jongens’ met geld gesmeten wordt en
er misschien uiteindelijk één of twee

slagen, wordt één Nederlandse startup helemaal binnenste buiten gekeerd
voordat er ook maar een cent naartoe
gaat. Zo zit de Nederlandse denkwijze
op het gebied van investeren in elkaar.
De overheid, bedrijven en banken, alles
en iedereen is bang om te investeren
in nieuwe initiatieven. Als we met
z’n allen niet meer risico willen lopen
dan zijn we sowieso te laat, investeren
we te weinig en verliezen we het van
de concurrentie in het buitenland.”
Ook het onderwijs zal meer moeten
actualiseren en mensen moeten
datgene leren wat nú van waarde is.
Het is niet meer voldoende om alleen
maar de kennis van vroeger te blijven
delen, men moet veel meer focussen
op huidige ontwikkelingen. “Al met
al kunnen bedrijven, de politiek en
onderwijsinstellingen
wel
blijven
schreeuwen dat er méér mensen
nodig zijn in de techniek, maar er
moet veel beter nagedacht worden over
hoe technische banen in de toekomst
worden ingevuld. Op een gegeven
moment wordt de meerderheid van
de huidige technische banen te zeer
beïnvloedt door slimme technologieën,
systemen en robots en speelt de mens
een heel andere rol. Deze ontwikkeling
gaat zo snel dat onderwijs zich niet
alleen moet richten op het afleveren van
nieuwkomers maar ook op het bijscholen
van de huidige werknemerspopulatie,
een leven lang leren!”, zo vertelt Arnold.
De rol van TNO Industrie

TNO is als onderzoeksinstituut nauw
betrokken bij het uitzetten van de Smart
Industry campagne. Op verschillende
manieren werken onderdelen van
SCOPE JUNI 2017
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TNO & TBK
Als technisch bedrijfskundige kan je binnen
TNO Industrie op twee manieren aan de slag.
Aan de kant van de markt kan een technisch
bedrijfskundige veel betekenen bij het
door ontwikkelen van kennis bij, met en
voor bedrijven door technische proposities
geschikt te maken voor gebruik in specifieke
bedrijven. Daarnaast, is het ook mogelijk

om in het onderzoek aan de slag te gaan. Een
technische bedrijfskundige kan bijdragen
aan het bijbrengen van een manier van
denken om technische ontwikkelingen
beter geschikt te maken voor de praktijk.

TNO samen met bedrijven en de
overheid om de Nederlandse industrie
klaar te maken voor de toekomst.
TNO Industrie beschikt over kwaliteit
om bruggen te slaan tussen de harde
techniek (maakindustrie) en de ICT
en dat op een optimale manier te
organiseren. “TNO Industrie, maar ook
TNO in het algemeen, is heel goed in
het organiseren van informatie, zodat
iedereen in de waardeketen er profijt
van heeft,” aldus Arnold. TNO Industrie
stelt in de Smart Industry campagne
handvaten
beschikbaar
waardoor
bedrijven en andere organisaties
niet alleen wakker worden geschud,
maar ook ondersteund worden in het
toepassen van de beschikbare kennis en
aan de slag gaan met het implementeren
van Smart Industry oplossingen. “Voor
bijna alle bedrijven is Smart Industry
geen kerncompetentie, daarom is
het belangrijk dat TNO Industrie
met gespecialiseerde, dieptekennis
ondersteuning biedt. De kennis
over techniek en maakindustrie in
combinatie met het organiserend
vermogen valt niet te evenaren door
bijvoorbeeld consultants. Als bedrijven
willen overleven, moeten ze concreet
aan de slag gaan met Smart Industry
oplossingen. Daarin kan je alleen
ondersteunen als je in essentie weet waar
je mee bezig bent, TNO biedt daarom
een combinatie van inhoudelijke kennis
en organiserend vermogen aan. Over
Smart Industry kunnen we met z’n
allen alleen maar blijven praten, maar
om bedrijven en de overheid te laten
snappen hoe verschrikkelijk belangrijk
deze campagne is voor de industrie en
de economie moet iedereen (pro-)actief
handelen,” zo beargumenteert Arnold.

“Het bedrijven van Smart Industry
is als topsport, het kost ongelofelijk
veel energie, tijd en geld voordat het
rendement oplevert. Om het nog
moeilijker te maken, is het tegelijkertijd
een soort wedstrijd tegen de ‘grote
landen’ om het beste competitieve
voordeel te halen,” aldus Arnold. “Het
op de kaart zetten van Smart Industry
is inmiddels redelijk goed gelukt. Het
vinden van een achterban is relatief
makkelijk, want bedrijven beginnen
steeds beter te begrijpen dat verder
ontwikkelen belangrijk is en dat het nú
moet gebeuren. Om Smart Industry
verder uit te rollen dienen we nog
meer informatie en ‘best practices’ te
delen. Het doel van de Smart Industry
campagne is om in 2018 80% van alle
bedrijven bewust te maken van Smart
Industry en dat 40% van alle bedrijven
direct betrokken is bij de ontwikkeling
van Smart Industry. Het uitvoeren van
Smart Industry oplossingen behoeft een
alledaagse bezigheid te worden in plaats
van een sporadische activiteit. Daarnaast

is het belangrijk dat het volgende
kabinet zich vol inzet op Smart Industry.
Het onderwijs en onderzoek behoren bij
te dragen aan het doceren van Smart
Industry voor studenten en werknemers
(‘Leven Lang Leren’). Bedrijven zullen
structureel ondersteund moeten worden
om de volgende stap te zetten. Continue
aandacht voor bewustwording is
essentieel. Verder is het noodzakelijk dat
er structurele financiering beschikbaar
is voor onderzoek en de Fieldlabs;
als er geen kapitaal beschikbaar is
stagneert de groei. Als de overheid de
sterke economie en werkgelegenheid
vast wil blijven houden, dan is men
verplicht om te investeren in Smart
Industry. De ambitie moet zijn dat
wij, als Nederland, dé experts worden
op het gebied gegevensuitwisseling
in de industrie,” benadrukt Arnold.

“De ambitie moet zijn dat
wij, als Nederland,
hét expertisecentrum
worden op het gebied
van datasharing in de
industrie.”

De toekomst van Smart Industry

De Smart Industry campagne loopt al
ruim drie jaar, maar er moet nog veel
gebeuren voordat de slogan ‘Dutch
Industry Fit For the Future’ solide staat.
JUNI 2017 SCOPE
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JOUW
VOLGENDE
CARRIERESTAP
DE BESTE BOOST VOOR JE LOOPBAAN IS
HET MANAGEMENT TRAINEESHIP VAN STORK
Maak kennis met één van de beste Management
Traineeships van Nederland en ontdek de zekerheid van
uitstekende doorgroeimogelijkheden.
• Wil jij de ene dag met de CEO aan tafel zitten in
de boardroom en de andere dag met je overall en
werkschoenen aan, een van onze teams leiden in een
fabriek?
• Wil je vanaf je eerste werkdag meteen
verantwoordelijk zijn voor je eigen project en
gegarandeerd een periode naar het buitenland?
• Wil je starten in een programma dat al diverse malen
verkozen is tot Traineeship of the Year? Dan is ons
Management Traineeship interessant voor jou!

SCOPE JUNI 2017
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In 2 jaar ga je 4 opdrachten doen, van ieder 6 maanden.
Je gaat op zowel operationeel, tactisch als strategisch
niveau aan de slag in onze organisatie omdat je als
toekomstig manager van Stork op al deze niveaus moet
kunnen schakelen. Ben jij hier naar op zoek? En voldoe je
aan onderstaande voorwaarden:
• Heb je een afgeronde WO masteropleiding?
• Heb jij affiniteit met techniek?
• Werk je graag in sneltreinvaart en met begeleiding op
maat aan je persoonlijke ontwikkeling?
• Reis je graag in binnen- én buitenland?
Surf naar www.werkenbijstork.nl en solliciteer!

Industrie 4.0
Industrie 4.0 is een opmars aan het maken binnen het Nederlandse
bedrijfsleven. Zo heeft deze vierde technische revolutie ook een grote invloed
op een bedrijf als Vanderlande, leverancier van logistieke procesautomatisering.
Joost van Montfort legt uit wat Industrie 4.0 betekent voor het bedrijf uit Veghel
en wat voor rol dit zal spelen in de toekomst.
TEKST Maurits de Koning DESIGN Koen Hofstraat

Data Science bij Vanderlande
Industrie 4.0

Industrie 4.0 binnen Vanderlande

De vierde technische revolutie gaat
vooral om het verder optimaliseren
van industriële processen. Deze
optimalisatie wordt tot stand gebracht
door gebruik te maken van innovatieve
technologieën op onder andere het
gebied van IT en automatisering.
“Voorbeelden hiervan op het gebied van
IT zijn Internet of Things, Kunstmatige
Intelligentie en Data Science. Bij
automatisering kan men meer denken
in de richting van robotica en decentrale
besluitvorming, dat wil zeggen dat
een systeem zelfstandig beslissingen
gaat
nemen
zonder
menselijke
interventie,” aldus Joost van Montfort.

Ook in de logistieke processen van
onze klanten worden steeds meer
onderdelen geautomatiseerd en verder
geoptimaliseerd. Zo wordt monotoon,
on-ergonomisch en gevaarlijk werk
geminimaliseerd. Van Montfort vertelt:
“In dit kader ontwikkelen we binnen
Vanderlande een cobot, een robot
die kan samenwerken met mensen,
voor het picken van individuele
producten. Een dergelijk product
ontwikkelen we bijvoorbeeld voor de
e-commerce markt waar processen
drie keer meer arbeidsintensief
zijn dan in andere markten.”
Industrie 4.0 heeft niet alleen effect

op de technische afdelingen van
Vanderlande zoals R&D en de IT/
software afdeling, maar zorgt ook
voor ontwikkelingen binnen andere
onderdelen
van
de
organisatie.
Zo groeit op dit moment de
serviceafdeling van Vanderlande erg
hard. Dit komt doordat de klanten van
Vanderlande niet meer alleen een goed
systeem van hen verwachten, maar
meer een totaaloplossing bestaande
uit systemen, software en life-cycle
services. Van Montfort legt uit: “Dit
komt tot uiting in ons service portfolio.
We kunnen steeds meer taken van de
klant overnemen en indien gewenst de
gehele logistieke operatie van de klant

Joost van Montfort
Joost van Montfort heeft Technische
Bedrijfskunde
gestudeerd
aan
de
Technische Universiteit Eindhoven, waar hij
in 2007 is afgestudeerd in de richting van
Innovation Management. Tijdens zijn studie
heeft Joost meerdere nevenactiviteiten
ondernomen. Zo maakte hij deel uit van het
bestuur van Eindhovense Studenten Sport
Federatie en zat hij in meerdere besturen
bij ESAV Asterix. Daarnaast heeft Joost
ook in verschillende commissies gezeten
voor Industria, waaronder de P-raad.
Na te zijn afgestudeerd, is Joost
begonnen bij Vanderlande als shortline
projectcoördinator.
Daarna
is
hij
doorgegaan naar de functie Baggage
Operations en Process Engineer op Terminal
3 op Heathrow Airport. Vanuit deze functie
is hij doorgegroeid naar zijn huidige
functie: Product Manager Data Science.
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uitvoeren. Een aantal van deze diensten
zouden we niet kunnen aanbieden als
hiervoor enkele puzzelstukjes niet reeds
door Industrie 4.0 ingevuld zouden zijn.”

“Het ultieme doel
is om onze eigen
systemen adaptief en
zelfregulerend te laten
worden.”
Data Science team

De systemen van Vanderlande evenals
de organisatie zelf genereren een
enorme hoeveelheid data. Om deze
data nuttig te gebruiken, is Joost van
Montfort samen met een aantal collega’s
het Data Science team gestart. Het doel
van dit team is om Vanderlande meer
data gedreven te maken. Hierbij wordt
er gebruik gemaakt van een interne en
externe focus. De interne focus richt
zich op het verbeteren van de interne
besluitvorming met als belangrijkste
doel deze meer op feiten gebaseerd en
transparant te maken. De externe focus
richt zich op de optimalisatie van de
klantoplossingen. Hiermee worden de
systemen in het veld bedoeld, maar ook
services en additionele dienstverlening
die Vanderlande hiervoor levert.
Op het moment ligt de focus van het
Data Science team vooral op het externe
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vlak. De doelstelling is om zo snel
mogelijk, zo veel mogelijk systemen
hun data te laten delen met een centrale
Data Science omgeving. Vanuit deze
centrale locatie kunnen vervolgens
slimme modellen ontwikkeld worden
om onze klantprocessen en systemen te
optimaliseren. Het Data Science team
gebruikt deze waardevolle data om tot
nieuwe inzichten te komen over de
prestaties en het gebruik van de systemen.

“Het toepassen van
slimme technologieën
is echter niet een doel
op zich. We doen
dit omdat we erin
geloven.”
Rol van data

In de onderstaande figuur zijn de
verschillende niveaus van analytische
capaciteit van een systeem te zien. Op
dit moment zit Vanderlande nog in
de beginfase en zijn (data)analyses
met name descriptief en diagnostisch.
De meeste klantwaarde wordt echter
gegenereerd zodra voorspellende en
voorschrijvende modellen ontwikkeld
kunnen worden. Hiermee begint het
bedrijf als er voldoende data beschikbaar
is. Zodra deze modellen zich hebben

bewezen en betrouwbaar bevonden
zijn, kunnen deze geïntegreerd
worden in de systemen en software.
Focus

Het Data Science team heeft een
aantal
onderwerpen
gekozen
waar men zich vooral op richt.
Zo werken ze voor de klanten van
Vanderlande aan een Data Science
platform dat statistische analyses op
historische data uitvoert en andere klant
specifieke analyses mogelijk maakt.
Dit platform wordt verder ontwikkeld
door voorspellende modellen te maken
die de belangrijkste KPI’s van de klant
monitoren. Zo wil Vanderlande klanten
proactief kunnen adviseren over
potentiële aandachtspunten en risico’s.
Door middel van process mining, krijgt
Vanderlande steeds beter inzicht in
de prestatie van de eigen systemen op
procesniveau. Joost van Montfort vertelt:
“Deze technologie is al ver ontwikkeld,
maar de bestaande modellen zijn vooral
gericht op bedrijfsprocessen en nog
weinig op logistieke processen. Dit
verwachten wij te kunnen verbeteren.
Ook hier geldt dat we door verschillende
niveaus zullen gaan waarbij met de
descriptieve en diagnostische niveaus.
Hierna willen we voorspellende
process mining modellen maken.
Het ultieme doel is om descriptieve
modellen te ontwikkelen die we in
onze eigen systemen en software
kunnen implementeren, zodat deze
adaptief en zelfregulerend worden.

Onze reis op het gebied van process
mining doorlopen we samen met het
Data Science Centre van de TU/e.”
Als laatste is het Data Science team
ook bezig met condition based
maintenance. “Met het ontsluiten van
meer en specifiekere data willen we
onze
onderhoudsactiviteiten
verder
optimaliseren. De eerste stap hierbij
is vaststellen welke producten in
aanmerking komen voor deze meer
geavanceerdere vormen van onderhoud.
De volgende stap is data te ontsluiten die
een voorspellend karakter heeft voor het
slijtageproces van het betreffende product.
Zodra we vast hebben gesteld welke data
dit voorspellend karakter heeft, kunnen
we dit in een model vatten. Hierbij spelen
allerlei uitdagingen een rol, zoals Internet
of Things en kunstmatige intelligentie.”
Ontwikkelingen

Binnen het Data Science team wordt
er met interesse gekeken naar slimme
technologieën en hoe deze van waarde
kunnen zijn voor Vanderlande. Zo
wordt er gekeken naar sensoriek
(denk aan Internet of Things) en
dataontsluiting in het algemeen.
Daarnaast is Vanderlande ook bezig
met Kunstmatige Intelligentie. “Hoewel
dit proces nog in de kinderschoenen
staat, willen we zodra voldoende data
verzameld is Kunstmatige Intelligentie in
gaan zetten om over een grote diversiteit
aan databronnen correlaties te vinden
en nieuwe inzichten op te doen.”

Vanderlande is opgericht in 1949 in
Veghel, waar het hoofdkantoor nog
steeds gevestigd is. In de daaropvolgende
decennia is Vanderlande doorgegroeid
tot een multinational met een omzet
van meer dan één miljard euro en meer
dan 4500 werknemers. Het bedrijf is
wereldmarktleider in efficiënte logistieke
procesautomatisering op luchthavens en
voor pakketdiensten. De onderneming is

Joost van Montfort benadrukt: “Het
toepassen van slimme technologieën
is echter niet een doel op zich. We
doen dit omdat we erin geloven.
Toekomst

“Mijn visie is om van Vanderlande
een data gedreven organisatie te
maken waarin data gezien wordt als
een waardevolle asset en waarin het
vanzelfsprekend is dat data op een
efficiënte, effectieve en flexibele manier
ontsloten wordt en beschikbaar wordt
gesteld,” vertelt Joost van Montfort. De
volgende uitdaging is om met deze data
de klantoplossingen en dienstverlening
verder te optimaliseren, maar ook onze
interne bedrijfsvoering naar een hoger
niveau te brengen. Het Data Science

tevens een toonaangevende leverancier
van deze procesautomatisering voor
distributiecentra.
Vanderlande
richt
zich op het optimaliseren van de
bedrijfsprocessen en concurrentiepositie
van haar klanten. In nauwe samenwerking
met hen streeft Vanderlande naar
verbetering
van
hun
operationele
activiteiten en logistieke prestaties.

team is met zijn tweejarig bestaan
nog relatief jong. “Met de huidige
uitdagingen zijn we voorlopig nog
even zoet. Vanderlande is bovendien
een sterk groeiende organisatie en ik
verwacht dat we in de toekomst als
afdeling ook volop mogelijkheden
zullen bieden voor data scientists en
andere data-gerelateerde functies.”

“Mijn visie is om van Vanderlande
een datagedreven organisatie te
maken waarin data gezien wordt
als een waardevolle asset.”
JUNI 2017 SCOPE
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Industrie 4.0
Als je denkt aan Industrie 4.0 is Atos een groot bedrijf dat al snel naar
voren komt. Het bedrijf zet zich onder andere in op het gebied van digitale
transformatie, high performance computing, cloud, Big Data, cybersecurity
oplossingen en transactiediensten. In dit artikel vertelt Eric Pesman over
Atos, op welke manier Atos betrokken is bij Industrie 4.0 en wat er allemaal
mogelijk is met slimme technologieën.
TEKST Sophie Stalpers FOTOGRAFIE Sophie Stalpers DESIGN Jef van den Buijs

Industrie 4.0 service bij Atos
Introductie

Atos
is
een
technologiebedrijf
gespecialiseerd in drie verschillende
takken: consulting, systeemintegratie
en infrastructuur & data management
(I&DM). Dankzij deze brede portfolio
aan diensten, kan Atos haar klanten
een geïntegreerde aanpak bieden van
advies tot beheer. Dit geldt ook voor
de dienstverlening met betrekking tot
Industrie 4.0. De eerste, consulting,
omvat adviesdiensten op het gebied
van Industrie 4.0. Systeemintegratie
omvat de technische oplossingen, het
bouwen van deze oplossingen en het
implementeren bij klanten. I&DM
tenslotte beheert de infrastructuur
en data die bedrijven gebruiken om
hun Industrie 4.0 diensten te kunnen
aanbieden of te kunnen uitvoeren.
Atos werkt nauw samen met
technologie partners zoals EMC,
VMWare, Dell en Microsoft en heeft een
strategisch partnership met Siemens.
Daarnaast werkt Atos ook regelmatig
met kleine startups die vaak wel
concrete toepassingen hebben, maar
niet voldoende kunnen opschalen om
grote klanten van dienst te kunnen
zijn. Atos heeft veel kennis en ervaring
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opgebouwd op het gebied van Industrie
4.0 en helpt haar klanten om in kaart te
brengen wat Industrie 4.0 voor hen kan
betekenen. Atos biedt gestandaardiseerde
technieken aan die bij een specifiek
bedrijf
geconfigureerd
kunnen
worden voor de gewenste functies.
Atos heeft op alle niveaus in het bedrijf
en in de dienstverlening het thema
Industrie 4.0 verweven. Industrie
4.0 staat voor de vierde industriële
revolutie. Zo bestond de eerste revolutie
voornamelijk uit het gebruik van ijzer en
stoommachines. In de tweede industriële
revolutie werd hier het gebruik van
staal, elektriciteit en bijvoorbeeld de
verbrandingsmotor aan toegevoegd. Er
werd steeds meer geproduceerd in grote
hoeveelheden en aan de lopende band.
Tijdens de derde industriële revolutie
is voornamelijk de communicatie en
digitalisering opgekomen. Computers
en robots hebben een belangrijke rol
gevormd in het verkrijgen van informatie
en coördinatie van productie en levering.
Deze revolutie is recentelijk overgegaan
in de vierde revolutie, Industrie 4.0,
waar productieprocessen, werknemers
en producten constant met elkaar
verbonden zijn en gegevens uitwisselen.

Digitale transformatie naar Industrie 4.0

Atos heeft de ‘Atos Digital Factory’
opgezet om haar klanten op weg te
helpen in de digitale transformaties
die zij ondergaan. Deze Digital Factory
bestaat uit 4 zogenoemde ‘versnellers’:
Canopy hybrid cloud, SAP HANA,
Atos Codex en Atos digital workplace.
Canopy hybrid cloud zorgt voor de
flexibilisering van de IT-infrastructuur
als geheel, waarbij applicaties in de
cloud worden ondergebracht. Agile is
een term in de softwareontwikkeling
en betekent letterlijk behendig ofwel
vlug. De hybrid cloud stelt organisaties
in staat om precies die IT-diensten te
leveren op het moment dat ze nodig
zijn, in de juiste hoeveelheid en voor
de juiste duur. Dankzij de hybrid
cloud kan dit vele malen efficiënter,
effectiever en flexibeler dan met
de
traditionele
IT-infrastructuur.
SAP HANA is een nieuwe techniek
waarbij men flexibiliteit en agility in
een bedrijf introduceert. SAP wordt
normaal gesproken niet geassocieerd
met snel en flexibel, maar eerder met
degelijk en betrouwbaar. SAP HANA
stelt bedrijven wel in staat om flexibel
om te gaan met hun SAP applicaties
en infrastructuur, wat essentieel is voor
Industrie 4.0. Je hebt tegenwoordig
niet meer de traditionele situatie
van een bedrijf dat zelf een product
produceert en dit verkoopt. Vaak is het
zo dat een product door een netwerk
van producenten wordt gemaakt. Een
consument koopt het product en blijft
vervolgens verbonden aan de bedrijven
die het product geproduceerd hebben
door bijvoorbeeld persoonsgegevens,
reparaties of garantie. Dit stelt
fundamenteel andere eisen, welke met

“Big data is zelf
niks meer dan veel
gegevens. Het wordt
pas interessant als
je weet: dit kan ik er
mee doen.”

SAP HANA ingevuld kunnen worden.
Het derde hoofdelement, Atos Codex,
richt zich op het transformeren van
data naar relevante uitkomsten voor een
bedrijf, ook wel bekend als Big Data. Big
Data is niks meer dan heel veel data.
Het wordt pas interessant als je weet: dit
kan ik er mee doen. Het analyseren van
deze grote datasets en het achterhalen
van problemen en herkennen van
patronen is een sleutel tot het behalen
van concurrentievoordeel, groei en
innovatie. Atos biedt haar klanten
advies door het geven van workshops;
laat mogelijke strategieën zien; geeft
inzichten in de patronen en visualisatie
van data en biedt verschillende
services aan met behulp van het big
data platform. Op het gebied van Big
Data is cyber security een belangrijk
onderwerp. Dit komt naar voren als twee
bedrijven binnen een productieketen
met elkaar communiceren over een
bepaald product. Als deze informatie
uitlekt en andere bedrijven deze
informatie in handen krijgen, kunnen

zij een goedkoop namaakproduct op
de markt brengen, waardoor de markt
van de oorspronkelijke productieketen
mogelijk ineenstort. Dit laat zien hoe
cruciaal het is om data goed te beveiligen.

maar ook verschillende applicaties,
hardware en een communicatieve
infrastructuur. Atos is een van de weinige
bedrijven die dit gehele proces van
bouwen tot managen kan organiseren.

Atos digital workplace zorgt ervoor
dat werknemers met elkaar in
verbinding staan en het bevordert de
samenwerking van werknemers binnen
een bedrijf. Deze samenwerking
kan met behulp van een connected
workplace op elk moment en op elke
plek van de wereld plaatsvinden. Deze
digitalisering werkt voor veel bedrijven
verstorend, het is een ontwikkeling
waarbij een compleet andere manier
van denken en management vereist
is. Werknemers werken niet meer
standaard op hun kantoor, maar
bijvoorbeeld ook bij de klant of thuis. De
aansturing van werknemers moet niet
meer plaatsvinden op het gebied van
aanwezigheid maar van output. Om deze
overgang succesvol te implementeren is
er niet alleen juist management nodig,

Klantbenadering

Atos
Atos is toonaangevend in digitale
transformatie met een pro forma jaaromzet
van 12 miljard euro. Het bedrijf biedt werk
aan 100.000 werknemers in 72 landen. Het is
de Europese leider in Big Data, Cybersecurity,
High Performance Computing en Digital
Workplace. Wereldwijd levert Atos aan haar
klanten cloud diensten, infrastructuur &
data management, business & platform
oplossingen
en
transactiediensten
via Worldline; de Europese leider in

de markt voor betaaloplossingen en
transactiediensten. Met haar diepgaande
technologische expertise en kennis van
industriële sectoren ondersteunt zij
klanten in de volgende marktsectoren:
defensie,
financiële
dienstverlening,
gezondheidszorg, manufacturing, media en
nutsvoorzieningen, publieke sector, retail,
telecom en transport. Atos is daarnaast de
wereldwijde IT-partner voor de Olympische
Spelen
en
Paralympische
Spelen.

Industrie 4.0 en digitale transformatie
zijn
tegenwoordig
belangrijke
onderwerpen in vrijwel alle bedrijven
uit diverse sectoren, zoals defensie,
gezondheidszorg, industriële productie,
financiële dienstverlening, retail, media
en transport. Eric vertelt: “Wij adviseren
en ondersteunen onze klanten door de
mogelijkheden in kaart te brengen en
middels onze digitale dienstverlening
kunnen we ook de uitvoering en het
beheer vormgeven. Vaak starten we
met een workshop bij de klant, waar
we samen bekijken waar Industrie
4.0 het bedrijf in kwestie raakt en
wat het bedrijf graag zou willen zien
in termen van probleemstelling en
oplossing. Uit deze workshops komen
één of meer specifieke gebieden voort
waarin Industrie 4.0 toegepast kan
worden in de komende jaren. Hier rolt
uiteindelijk een roadmap uit met een
business case en het beoogde resultaat.
De terugverdientijd dient kort te zijn. Je
kan tegenwoordig niet meer aan komen
zetten met terugverdientijden van 5 tot
10 jaar, zoals dit vroeger bij investeringen
vaak het geval was. Toepassingen van
Industrie 4.0 moeten in korte tijd
worden ontwikkeld en worden daarom
stapsgewijs
geïmplementeerd
om
snel resultaat te kunnen laten zien.”
Hoe blijft Atos zich ontwikkelen?

Innovatie en ontwikkeling staat hoog in
het vaandel bij Atos. Met wereldwijd meer
dan 100.000 experts is het delen van
JUNI 2017 SCOPE

15

kennis en inzichten cruciaal. Atos maakt
gebruik van samenwerkingsplatvormen
en communicatietechnologieën om
gemakkelijk over de grenzen heen
met elkaar te kunnen werken. Middels
de Atos Scientific Community, een
internationale
gemeenschap
van
meer dan 150 ingenieurs en experts,
worden toekomstige technologieën,
business modellen en ontwikkelingen
onderzocht en uitgetest. Vaak gebeurt
dit in nauwe samenwerking met
universiteiten, instituten, partners en
klanten en wordt de grondslag gelegd
voor onze strategie voor de komende
3 jaar. Deze kennis en inzichten
worden
vervolgens
uitgedragen
middels artikelen en magazines, welke
te vinden zijn op ascent.atos.net.
Training en bijscholing zijn belangrijk
om bij te blijven met technologischeen duurzame ontwikkelingen, en
het vermogen om open te staan voor

veranderingen en nieuwe manieren van
werken is essentieel. Een initiatief dat
dit laatste illustreert is het ‘zero e-mail’
programma dat enkele jaren geleden
werd gelanceerd. Eric vertelt dat er
binnen Atos eerst een te hoog gehalte
was aan e-mail verkeer en een ophoping
van steeds meer data. E-mails werden
dubbel verzonden, bestanden moesten
constant opnieuw in bijlages worden
verzonden en werknemers waren een
groot deel van hun werktijd bezig met
het beantwoorden van e-mails. Atos
vond dat hier iets aan moest veranderen.
De werknemers waren in eerste
instantie sceptisch, aangezien zij geen
andere efficiënte manier kenden voor
dit type communicatie. Tegenwoordig
is dit initiatief succesvol verwerkt
binnen Atos door de ontwikkeling van
een slimme communicatie applicatie
en
nieuwe
samenwerkingsen
social media tools. Met deze nieuwe

applicaties
kunnen
werknemers
gemakkelijk antwoorden op hun
vragen vinden en bestanden worden
centraal opgeslagen. Dit voorbeeld laat
zien dat er voor veel problemen wel
oplossingen bestaan, maar er moet een
open visie zijn om deze oplossingen
te ontwikkelen en te implementeren.

Eric Pesman
Eric Pesman heeft Bedrijfskunde gestudeerd
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na
zijn studie heeft hij bij verschillende bedrijven
in de IT gewerkt. In 2005 is Eric begonnen
bij Atos, waar hij nu nog werkt. Zijn focus
ligt op consultancy en project management
in project lifecycle management (PLM) en
manufacturing execution systems (MES),
met speciale aandacht voor de Industrie 4.0.

“Een bedrijf moet een open visie
hebben om deze oplossingen te
ontwikkelen en te implementeren”
SCOPE JUNI 2017
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Work at Danone
Danone is a “Fortune Global 500” company with a clear mission:
“Bringing health through food to as many people as possible”.
At Danone, fulﬁlling both your personal growth as well as your
professional development is part of our DNA. We are always
looking for talents to strengthen our team and to expand our
impact on the world.
Discover your possibilities in one of our talent circles:
Business Support, Operations, Procurement, R&D and Quality
or Marketing & Sales.
Do you want to become a leader yourself, please check our
website www.werkenbijdanone.nl.

Internationaal
Ben jij al eens in Berlijn geweest? Budapest? Madrid? Porto? Kiev?
Stockholm? Sint-Petersburg? Lissabon? Ieder jaar zijn er ongelooflijk veel
reizen te maken naar nog veel meer steden in Europa. 81 universiteiten
zijn aangesloten bij een Europees netwerk genaamd ESTIEM. Hierbinnen
worden het hele jaar door evenementen georganiseerd waar jij als TBK
student (bachelor of master) naartoe kunt gaan.
TEKST Jari Flinterman DESIGN Jef van den Buijs

Internationaal netwerk(en)
Studievereniging Interactie vertegenwoordigt
de internationale pijler van Industria.
Interactie maakt onderdeel uit van ESTIEM.
Dit netwerk is in 1990 opgezet om
technische bedrijfskunde studenten uit
Europa met elkaar te verbinden. Het
netwerk bestaat uit 81 ‘local groups’
uit 31 landen. Interactie wordt door een
ESTIEM bril gezien als ‘local group
Eindhoven’. ESTIEM heeft 8.000
leden en heeft daarnaast een bereik
van 60.000 technisch bedrijfskundige
studenten over heel Europa. Door
deze 81 local groups worden ieder
jaar meer dan 180 evenementen
georganiseerd waar leden aan deel
kunnen nemen. Deze evenementen
kunnen heel uiteenlopend zijn. Er
bestaan serieuze evenementen waar
het draait om de kennisoverdracht op
een bepaald onderwerp, zoals ‘Big Data’
of ‘Retail Operations Management’.
Daarnaast zijn er ook minder serieuze
evenementen zoals het Oktoberfest in
München of het EXIT Festival in Novi
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Sad. Tussen deze twee uitersten zijn
ook tal van andere soorten evenementen
beschikbaar. Een evenement dat
bijvoorbeeld de afgelopen zes jaar
door Interactie is georganiseerd, is de
Carnaval Activity Week. Deze heeft dit
jaar plaatsgevonden van 22 februari
tot en met 27 februari. Op de volgende
bladzijde zijn de ervaringen van een
commissielid te lezen.
Voor ieder evenement worden er
ongeveer twintig studenten toegelaten.
De organiserende local group bepaalt
wie er mag komen. Dit gaat vaak
op basis van een motivatiebrief die
de deelnemers moeten inleveren
en daarnaast is het belangrijk dat er
genoeg diversiteit in de groep aanwezig
is. Onder diversiteit valt natuurlijk de
nationaliteit, maar ook de jaargang van
studie en de ervaring binnen ESTIEM.
Reizen naar een evenement binnen
ESTIEM doe je vaak als enige uit je local
group. Dit lijkt een grote stap, maar dit

valt heel erg mee. Alle deelnemers doen
dit namelijk en ook de organisatie van
het evenement weet wat de deelnemers
te wachten staat. Doordat je een week
lang met dezelfde mensen omgaat, leer
je elkaar snel kennen. Vriendschappen
ontstaan daardoor erg makkelijk. BBij
de Carnaval Activity Week waren er
twintig deelnemers met elf verschillende
nationaliteiten uit zestien verschillende
local groups.
Naast individuele reizen zijn er ook
groepsreizen mogelijk. De belangrijkste
groepsreizen zijn uitwisselingen tussen
twee local groups. Bij een uitwisseling
bezoeken vijftien tot twintig leden
van een local group een andere local
group. Vervolgens worden later in het
jaar de rollen omgedraaid. Interactie
(local group Eindhoven) is in november
2016 naar local group Grenoble gegaan
voor zo’n soort uitwisseling. Tijdens
de uitwisseling zijn er verschillende
activiteiten ondernomen, zoals het

ontdekken van de stad, hiken in
de bergen, het bezoeken van een
wijnproeverij.
HHalverwege maart
2017 zijn studenten uit Grenoble naar
Eindhoven
gekomen.
Gedurende
de week hebben ze de cultuur van
Nederland leren kennen en daarnaast
andere leuke activiteiten gedaan. Zo zijn
in 2016 Riga en Grenoble bezocht. In
2015 Istanbul, Krakow en Novi Sad en in
2014 Lissabon, Kalsruhe en Linköping.
Komende zomer, in de week na de

laatste tentamenweek, zal Interactie
met een groep van 15 studenten Kiev
bezoeken. Later dit jaar zal er nog een
uitwisseling plaatsvinden. De locatie
van deze uitwisseling wordt nog bekend
gemaakt.

teams van twee reis je naar de stad toe
en vervolgens volgen er een paar dagen
met activiteiten. Hierna, liften de teams
terug naar Eindhoven. Indien je hier
interesse in hebt, loop dan vooral langs
U2 in het Paviljoen.

Bij Interactie is men voortdurend bezig
om innovatieve ideeën in de praktijk te
brengen. Zo zal er dit jaar voor het eerst
een liftwedstrijd gehouden worden van
30 augustus tot en met 2 september. In

Verhaal van commissielid Anne Wiltschek
Wat: Carnaval Activity Week
Wanneer: 22 tot en met 27 februari
Voor wie: 20 ESTIEMers
Waar: Eindhoven
Van 22 tot 27 februari vond de Carnaval
Activity Week plaats hier in Eindhoven.
De Carnaval Activity Week is een culturele
week die wij als local group Eindhoven
organiseren om andere ESTIEMers kennis
te laten maken met de Nederlandse
cultuur: Carnaval dus. Dit jaar had ik
de eer om in de commissie te zitten!
De week begon op woensdag met een
International Night, waar iedere deelnemer
een lokale specialiteit meeneemt: wat te
eten en een fles drank. Een erg leuk begin
want het was mijn eerste International
Night. Het was heel leuk om van alles een
beetje te proberen en kennis te maken met
de deelnemers en hun cultuur. De volgende

ochtend hebben wij de deelnemers dan
weer kennis laten maken met onze cultuur,
ze hebben namelijk City Games gespeeld.
Door middel van een Crazy 88 hebben ze
op een speelse manier Eindhoven leren
kennen. Na de City Games gingen we
door naar Pullûh Rijk in The Villa, waar ze
zich voor het eerst in carnavalskostuums
moesten hullen om te genieten van een
lekkere pul bier. Na deze borrel zijn we naar
het Stratumseind gegaan om de langste
kroegenstraat van de Benelux te laten zien.
Vrijdag stond in het teken van bier. Eerst
hebben we een tapcursus gehad in The
Villa, waarna we een bezoek aan de
stadsbrouwerij hebben gebracht. Onder
het genot van enkele biertjes hebben
we hier gedurende een rondleiding
uitleg gekregen over het brouwen. De
volgende dag hebben we in Maarheeze
doorgebracht, waar de deelnemers een

echte carnavalsoptocht hebben kunnen
bewonderen. Na een diner bij de Chinees
hebben we in een kroeg de dag afgesloten
met de mensen uit Maarheeze en een
kleine afterparty gehouden in Eindhoven.
De laatste dag was mijn persoonlijke
favoriet, de stropdaskroegentocht. Iedereen
kreeg een stropdas waarmee ze bij vijftien
kroegen op het Stratumseind bier/wijn/fris/
schrobbeler konden halen. Hier begonnen
we al vroeg mee en rond etenstijd gingen we
dan ook naar de bunker voor de gala döner.
Na een lekkere kapsalon te hebben gegeten
was het tijd om nog even door te feesten in
de Tipsy Duck. De volgende dag hebben we
de fantastische week afgesloten met een
katerontbijt, compleet met gebakken eieren.
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Young Advisory Group
Een introductie
Wat in 2011 begon met een stel knappe koppen
met grootse dromen is inmiddels uitgegroeid tot
een landelijk platform waar studenten vanuit
zes verschillende steden de kans krijgen om hun
talenten te ontplooien. Van natuurkunde tot
econometrie en van psychologie tot bouwkunde.
Inmiddels loopt er voor ieder vraagstuk wel een
specialist in spé rond bij de Young Advisory Group
(YAG).De YAG is een strategisch adviesbureau
volledig gerund door studenten, waarbij de
ontwikkeling van studenten en bedrijven centraal
staat. In december 2015 heeft de YAG ook haar
deuren geopend in Eindhoven en Tilburg.
Met meer dan 50 actieve consultants landelijk en
een alumnipool van ruim 100 starters is er aan
actuele kennis geen gebrek. De YAG heeft over de
afgelopen vijf jaar meer dan 100 adviestrajecten
succesvol uitgevoerd voor MKB en multinationals.
De opdrachten variëren van marktonderzoek
tot prijsbepaling en van kostenanalyse tot
het schrijven van een businessplan. Hoe kan
ik uitleggen wie wij zijn en wat wij doen? Dat
ga ik doen door het beschrijven van onze vijf
kernwaarden, die de rode draad vormen in onze
organisatie.
Fun is vital.
Wij doen niets dat we niet leuk vinden. Onze
consultants zijn intrinsiek gemotiveerd om te
leren en nieuwe uitdagingen te zoeken. Wij
sluiten ons allemaal aan bij de YAG omdat we
daar zelf het maximale uit willen halen. In de
praktijk betekent dit: uitdagende opdrachten
voor inspirerende opdrachtgevers uitvoeren,
geweldige evenementen organiseren en een
gezonde dosis studentikoze gezelligheid.

Everybody an entrepreneur.
Wij zijn allemaal ondernemers. In onze vlakke
organisatiestructuur is geen bestuur dat delegeert,
maar via gedragen verantwoordelijkheid brengen
wij de organisatie verder. We zoeken hulp waar
nodig, maar uiteindelijk leiden we gezamenlijk
een eigen bedrijf. Projecten worden geacquireerd,
klanten worden onderhouden en de kantoren
worden betaald. Don’t ask for permission, ask for
forgiveness is het motto.
Screw it let’s do it.
Een flinke basis aan actuele kennis, een
onbevreesde instelling en een gezonde dosis lef.
Dat zijn de ingrediënten van deze kernwaarde.
Wij zijn niet bang om te falen en zetten graag
hoog in. Wie niet waagt, wie niet wint.
Professional together.
Wij zijn jonge honden met een overdosis aan
energie. Bij de YAG wordt die energie ingezet
om waanzinnige doelen te bereiken en daarvoor
moet je soms een biertje laten staan. Toewijding
naar de klant en naar elkaar is dus essentieel om
ingrijpende beslissingen voor klanten te kunnen
realiseren.
The journey is the reward.
Wij zijn een stichting en zelfontwikkeling staat
voorop. Alles, maar dan ook echt alles, bij de
YAG is er op ingesteld om de consultants zo snel
mogelijk en zo veel mogelijk te leren. Het stellen
van doelen via je eigen ‘Persoonlijk Ontwikkelings
Plan’, het geven en ontvangen van trainingen en
het zelf betrokken zijn bij alle aspecten van de
onderneming zijn slechts voorbeelden hiervan.
Bij de YAG leer je veel van anderen, maar de
belangrijkste les is het herkennen van je eigen
talent. Zo kun jij na de YAG precies dát gaan doen,
waar jouw hart sneller van gaat kloppen.

Wie?

Elevator pitch

Young Advisory Group
Jasper van Ooijen
jasper.vanooijen@youngadvisorygroup.nl
www.yag.nl

SCOPE biedt studenten, academici en
professionals een podium om innovatieve
ideeën te pitchen bij meer dan tweeduizend
lezers. Uw ‘elevator pitch’ hier?
E-mail SCOPE@industria.tue.nl

”
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Internationaal

Carrière maken in het buitenland. Oud Industriavoorzitter en alumnus Daniel
Gooijer ging de uitdaging aan en verhuisde met zijn vrouw in 2012 naar
Singapore. Na Philips kwam hij in 2015 terecht bij Astro Lighting. Naast het
werken genieten zij van de vele facetten die het expatleven in Singapore rijk is.
TEKST Koen Pittens DESIGN Ruben Sikkema

Leven als een expat in Singapore
Mogelijkheden aangrijpen in een andere cultuur

De ambitie om internationaal carrière
te maken is er bij Daniel Gooijer
altijd geweest. In zijn tijd als product
marketing manager EMEA bij Philips,
is hij altijd bewust bezig geweest met
het vinden van een mooie uitdaging.
Door de trage besluitvorming tussen
de verschillende afdelingen en alle
politiek die achter een dergelijke stap
zit, heeft Daniel mogelijkheden aan zich
voorbij zien gaan. Zo kwamen Dubai en
Hong Kong eens op de radar, maar de
entiteiten kwamen toentertijd niet tot
elkaar. Uiteindelijk ‘settelde’ het tussen
Nederland en Singapore en bleek de
wens van Daniel en zijn gezin nu écht
werkelijkheid te worden. Zonder twijfel
namen zij die uitdaging aan. Sinds 2012
woont en werkt Daniel samen met zijn
vrouw en twee kinderen in Singapore,
waar het tot op de dag van vandaag goed
bevalt, en waar zij erg gelukkig zijn.
Ervaring

Singapore staat bekend als een van
de prettigste landen om in te leven

als expat. Mede daardoor heeft Daniel
nooit twijfels gehad om te gaan leven in
Singapore. Zijn ervaringen zijn louter
positief. “Vaak als je boekjes leest over
de ervaringen van expats, lees je dat hun
eerste weken vaak worden ervaren als de
‘wittebroodsweken’. Dat zijn de weken
waar al de nieuwe dingen als helemaal
geweldig worden ervaren en er een
vakantiegevoel heerst. Na die weken
verliezen veel expats dat vakantiegevoel
en gaan zich ergeren aan gebruiken
van de lokale bevolking. Dat laatste
hebben wij nooit zo ervaren. Natuurlijk
verloren we het vakantiegevoel na
een aantal weken, maar gelukkig
voor ons zette dat zich snel om in
een prettige dagelijkse routine.”
Verschillen met Nederland

Dat Nederlanders nuchtere mensen
zijn, zal door velen niet als verrassend
worden gezien. Daarin zit volgens
Daniel ook meteen het verschil tussen
Nederlanders en Singaporezen: “Wij
Nederlanders zijn erg nuchter. Wanneer

“Hier kopen mensen
van hun eerste salaris
meteen een Louis
Vuitton tas.”
je veel geld verdiend en meteen een dure
auto koopt, wordt dat in Nederland niet
geheel geaccepteerd. In Singapore is dit
compleet anders. Hier kopen mensen
van hun eerste salaris meteen een Louis
Vuitton tas. Waar dit in Nederland
eigenlijk ‘not done’ is, speelt uiterlijke
schijn een belangrijke rol hier.”
Nederlanders
willen
polderen.
Iedereen heeft een eigen mening, het
wordt bijna als een recht gezien deze
mening te delen. Dit merk je ook in de
bedrijfscultuur, waarin werknemers met
hun leidinggevende communiceren. In
Singapore heerst een meer Chinese
bedrijfscultuur. “Hier in Singapore is

Daniel Gooijer
In 2000 begon Daniel Gooijer (35) met
studeren aan de TU in Delft, alvorens hij de
overstap maakte naar de TU in Eindhoven.
Hier studeerde hij van 2001 tot 2007
Technische Bedrijfskunde en was hij in
het collegejaar 2005-2006 voorzitter van
Studievereniging Industria. Daniel rondde
zijn ingenieursopleiding af in 2007 bij
Philips. Door zijn brede bedrijfskundige
achtergrond startte hij daar na zijn
afstuderen als product marketing manager
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EMEA. In 2012 vertrok Daniel met zijn
vrouw, ook een afgestudeerd TBK’er, naar
Singapore voor deze lichtgigant. Na drie jaar
daar gewerkt te hebben maakte hij in 2015
de overstap naar Astro Lighting, een klein
bedrijf met tachtig werknemers wereldwijd,
verspreid over drie locaties. Daniel: “Mijn
officiële functietitel bij Astro Lighting is
Vice President of Sales. Hier in Singapore
ben ik verantwoordelijk voor sales en
marketing, maar ook voor de operations om

alle producten uiteindelijk bij onze klanten
terecht te laten komen. Ik leid hier het
bedrijf, en ben verantwoordelijk voor alle
facetten van Astro binnen Azië & Pacific.”

in de wereld vind ik het belangrijk dat
zij kunnen ervaren dat verschillende
culturen wél samen kunnen leven.”
Het expatleven heeft natuurlijk ook
zijn nadelen. “Als expat neem je
continu afscheid van mensen. Vanaf
het moment dat je naar het buitenland
vertrekt, maar ook hier in het buitenland
zelf. Door de tijdelijke contracten
neem je telkens weer afscheid van
je vrienden, om vervolgens weer van
vooraf aan te beginnen. Daarnaast leef
je in Singapore in de duurste stad ter
wereld. Als je plots zonder baan komt
te zitten, sta je er helemaal alleen voor
hier. Er is geen sociale zekerheid, zoals
ontslagrecht, de WW of Ziektewet in
Nederland, om op terug te vallen.”

“Ik ben me ervan
bewust dat we heel erg
verwend zijn”
Toekomst

de baas ook écht de baas. Het afvallen
van hem of haar staat hier gelijk aan
het indienen van je ontslag. Wanneer
iemand het niet eens is met de baas, zal
diegene de opdracht uitvoeren, maar
achter de rug om zal er wel geklaagd
worden. De bedrijfscultuur is hier wat
meer geniepig. Wij Nederlanders zijn
heel direct, en willen dat onze mening
gehoord wordt. In mijn tijd bij Philips,
rapporterend aan een Chinees, moest ik
hier best even aan wennen”, aldus Daniel.
Daarnaast zijn er ook grote verschillen
in de werktijden, en de flexibiliteit
van mensen. Daniel vertelt: “Aziaten
zijn zeer flexibel, maar inefficiënt.
Voor Nederlanders geldt precies het
omgekeerde. Het is hier gebruikelijk
dat mensen om 1:00 uur nog mailtjes
versturen. Ook wanneer een baas een
opdracht geeft, zullen de mensen hier
alles laten vallen om vervolgens de
opdracht uit te voeren. Wij Nederlanders
plannen en stellen prioriteiten. Dit
zorgt voor efficiëntie en ritme. Aziaten
hechten hier weinig waarde aan.”

“De bedrijfscultuur
is hier wat meer
geniepig.”
Voor- en nadelen van het leven in Singapore

Daniel is duidelijk over de toekomst: “De
planning is om over twee à drie jaar weer
terug te keren naar Nederland. Alleen
door het verloop van mijn carrière,
is mijn loopbaan meer afhankelijk
geworden van de mogelijkheden die
er gaan komen, dan dat we het van
dag-tot-dag
kunnen
uitstippelen.
Plannen kunnen veranderen, dat
is wat we hebben gemerkt in onze
carrières. De grote lijnen voor
onze toekomst zijn gezet, maar de
mogelijkheden die gaan komen bepalen
de haalbaarheid en executie hiervan.”

Daniel heeft het prima naar zijn zin in
Singapore. Hij geniet van de eenvoud
dat de stadsstaat Singapore te bieden
heeft. Daniel: “Ten eerste is alles
gemakkelijk te bereiken en het is elke
dag mooi weer. Ook hebben wij een
‘fulltime maid’ ter beschikking. Terwijl
wij aan het werk zijn, zorgt zij voor het
huishouden en verzorgd zij onze twee
kinderen. Hierdoor houden wij heel veel
tijd over waarin we kunnen genieten
van ons leven. Als ik dit vergelijk met
mijn generatiegenoten uit Nederland,
ben ik me er van bewust dat we heel erg
verwend zijn. Ook zie ik het als een groot
voordeel dat onze kinderen opgroeien
in een multiculturele samenleving.
Zeker met het toenemend populisme
JUNI 2017 SCOPE
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Carrière
Na je studie kun je bij veel verschillende bedrijven terechtkomen. In deze
terugkerende rubriek gaat SCOPE langs bij één van deze bedrijven om
werknemers te vragen naar hun belevingen bij dit bedrijf. In deze editie
gingen we langs bij Jochem van der Laan, die zojuist het traineeship van
Stork heeft afgerond.
TEKST Sander Jong DESIGN Ward Beekmans

Jochem van der Laan bij Stork
Op een zonnige maandagochtend,
begin april, arriveer ik voor het interview
met Jochem op het mooie industriepark
Papendorp in Utrecht, waar het
hoofdkantoor van Stork gevestigd is.
Tevens is Patricia Dusseljee, de manager
van het trainee-programma waarover
we het gaan hebben, aanwezig om het
verhaal vanuit haar perspectief aan te
vullen.
Thinking and doing

Jochem van der Laan heeft bedrijfskunde
gestudeerd aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam, waar hij drie jaar terug zijn
master heeft afgerond. Hierna is hij bij
Stork begonnen, vanwege de combinatie
van ‘denken en doen’ waar het bedrijf
voor staat. In mijn vrije tijd was ik al veel
met techniek bezig, bijvoorbeeld door
het opkopen van oude bootjes en het
sleutelen daaraan. Door mijn opleiding
had ik echter ook sterke commerciële
interesses, deze twee wilde ik graag
combineren in mijn werk. Nu bedenk ik
oplossingen, om ze vervolgens ook uit
te voeren. Tevens was het internationale
aspect van werken bij Stork heel
aantrekkelijk voor mij, waardoor ik hier
terecht ben gekomen.’

je per opdracht aan een andere manager
maar de coördinatie ligt bij Patricia als
manager van het trainee-programma.
Haar belangrijkste rol is het kijken
welke opdracht op dit moment het beste
in je ontwikkeling past, wat soms ook
een opdracht kan zijn waarbij je uit je
comfort zone moet stappen om juist de
ontwikkeling te stimuleren. Hiervoor
is het fijn om die hele periode een
constante factor in je begeleiding te
hebben.’

‘In zes weken onderhoud
aan de fabriek van
Shell heeft zes maanden
voorbereiding gezeten om
precies op tijd klaar te
kunnen zijn.’

Traineeship Patricia

‘Het traineeship van Stork is een
programma van twee jaar, waarin
iemand vier verschillende opdrachten
van elk een half jaar uitvoert. Hierbij
is het de bedoeling dat je één van de
opdrachten in het buitenland uitvoert.
Omdat we een zeer diverse organisatie
zijn liggen er ook hele verschillende
opdrachten. De ene keer krijg je een
uitdagende opdracht bij een uit te
voeren project of turnaround terwijl
je op het andere moment met ons
senior management om de tafel zit
om strategische vraagstukken uit te
werken. In dit programma rapporteer
SCOPE JUNI 2017
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Stork
Stork is een bedrijf dat gespecialiseerd
is in de productie, onderhoud, beheer en
optimalisatie van industriële productieinstallaties, van ketels tot aan complete
fabrieken. Vorig jaar is Stork overgenomen
door Fluor, een constructiebedrijf in
dezelfde keten als waarin Stork actief is. In
totaal heeft Stork ruim 19.000 werknemers,
verspreid over meer dan honderd landen
wereldwijd, met duizenden klanten.

Assignment 1: Veiligheid

‘Tijdens mijn traineeship heb ik vier
opdrachten gedaan, waarvan een
groot deel in het buitenland. De eerste
opdracht heb ik gedaan voor de afdeling
corporate HSSEQ: Health, Safety,
Security, Environment and Quality.
Veiligheid is namelijk topprioriteit
voor Stork. Het is onze license to
operate’. Hierbij hield Jochem zich
o.a. bezig met het aankopen van een
Management Incident Safety System.
Door dit systeem gaan alle Storkvestigingen wereldwijd op dezelfde
manier hun veiligheidsstatistieken
rapporteren, waardoor er beter inzicht
komt in de veiligheidsresultaten en hoe
dit structureel verbeterd kan worden.
Jochem: ‘Hiervoor was ik regelmatig
in Aberdeen (Schotland) én in Bahrein
waar ik workshops gaf die ik zelf
ontwikkeld had.’
Assignment 2: Project Manager Turnaround
Gas-to-Liquid Refinery Qatar

‘Mijn tweede opdracht was voor een
belangrijke fabriek van Shell in de
woestijn van Qatar. Hier heeft Stork
een zevenjarig onderhoudscontract
voor de turbines, compressoren en
pompen die verantwoordelijk zijn voor
de energieopwekking van de fabriek.
Deze machines zijn van levensbelang
voor de productie, want als zij uitvallen
ligt de fabriek stil. Dit kan de klant in
dit geval miljoenen per dag kosten. Om
dit te voorkomen is goede planning
van het onderhoud van groot belang.
Ik was projectmanager gedurende de
zogenaamde ‘’turnaround / shutdown’’.
Dan gaat de fabriek 6 weken volledig
dicht voor groot onderhoud. In de
rol was ik verantwoordelijk voor de
planning en voorbereiding, maar ook
voor de uitvoering. In zo’n rol kom je
jezelf tegen. Je leert omgaan met druk,
problemen op te lossen, leiding geven,

samenwerken met mensen uit 70
culturen en dat in die hitte…’
Assignment 3: Power Services and Fluor

‘Voor de derde opdracht deed
ik onderzoek naar cross-selling
mogelijkheden met moederbedrijf
Fluor die ons afgelopen jaar hebben
overgenomen. In deze keten is de
rolverdeling als volgt: Fluor bedenkt,
ontwerpt en bouwt een fabriek zoals
een olieraffinaderij, waarna Stork
het onderhoud op zich neemt. Het
belangrijkste doel bij deze opdracht was
het ontdekken van de synergievoordelen
na verticale integratie tussen beide
bedrijven. Fluor heeft diverse Operations
and Maintenance contracten voor Power
Plants in Texas. Nu wordt deels van het
onderhoud uitbesteed, maar dit zouden
wij kunnen doen. Op die manier blijft
de omzet in huis. Tijdens de opdracht
heb ik ook een pre-bid studie gedaan
voor het leveren van machines aan een
externe partij in Ecuador en Colombia.
Dan ga je met de onderneming praten en
uitzoeken wat voor een type project het
is, wat de eisen zijn, wie de concurrentie

is en wat de richtprijs is. Op die manier
weet je in een vroeg stadium of je een
01 In
aanbieding wil gaan maken of niet.
de Verenigde Staten heb ik voor onze
Turbo Components fabriek een analyse
en een strategische aanbeveling gemaakt
over het introduceren van producten
en diensten. In deze rol was ik vooral
bezig met business development. Het
analyseren van kansen en bedenken
van strategieën. Waardoor de opdracht
meer academisch en conceptueel was
dan mijn vorige twee opdrachten.’
Assignment 4: Stork Gears and Services
Singapore

‘Mijn laatste opdracht heb ik gedaan
voor de afdeling Gears and Services.
Hier bouwen en onderhouden we
gearboxen die we leveren aan olietankers
tot aan power plants. Aangezien onze
klanten zich geografisch verplaatsen
dienen wij hen te volgen. Daarom heb
ik plan ontwikkeld hoe we wereldwijd
service hubs op kunnen zetten, zoals
bijvoorbeeld in Singapore of Houston.
Hiernaast heb ik de mogelijkheid
gepakt om mijn sales-vaardigheden te

ontwikkelen. In Singapore, Maleisië en
Indonesië heb ik de telefoon opgepakt en
ben ik klanten gaan bellen en bezoeken.
Al gauw wierp het z’n vruchten af en
ik realiseerde dat ik hierin verder wilde
gaan. Een mooi project waar ik nu nog
mee bezig ben, is een contract voor het
leveren van onderdelen, machines en
diensten aan krachtcentrales die niet
de gewenste productie draaien. Doordat
Stork een onafhankelijke dienstverlener
is kunnen wij op elk type materiaal
reparaties uitvoeren. Door de aanwezige
engineering kennis kunnen ook wij
aanpassingen aan de machines doen,
waardoor de productie verhoogd kan
worden.’
‘Na deze opdracht ben ik uitgestroomd
richting mijn huidige functie als
Business Development Manager Power
Services. Hier ben ik verantwoordelijk
voor new business, market development
en front-line sales. Ik werk enerzijds
nauw samen met de directie, maar ook
met de mannen in het veld.’
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Carrière
Een aanzienlijk deel van de Technisch Bedrijfskundige alumni gaat na de
studententijd als consultant aan de slag. Maar wat heeft de consultancy
afgestudeerden te bieden? En andersom, hoe voegen Technisch
Bedrijfskundigen waarde toe als consultants? Operations Management and
Logistics alumnus Jaap Bakker vertelt over zijn keuze voor en ervaringen bij
First Consulting.
TEKST Nina van den Elsen FOTOGRAFIE Sander Peters DESIGN Ward Beekmans

Verantwoordelijkheid en variatie
bij First Consulting
Ik ontmoet Jaap Bakker in de
koffiekamer van het Paviljoen. Een
vertrouwde plek; hij heeft tenslotte bijna
zeven jaar aan de TU/e gestudeerd.
“Daarna hield ik het hier niet lang
meer vol,” lacht hij. Na het schrijven
van zijn masterscriptie koos Jaap ervoor
de consultancy in te gaan. Hiervoor
noemt hij een tweetal redenen. Vanuit
zijn studietijd sprak het projectmatig
werken hem zeer aan. “Met een team
werken naar een gezamenlijk doel, dat
vond ik eigenlijk het leukst van mijn
hele studie,” vertelt hij. Daarnaast was
hij geïnteresseerd in de impact van
verschillende organisatieculturen en
-structuren op operationele processen.
Die variëteit gaf voor Jaap de doorslag
en was uiteindelijk de voornaamste
reden dat hij voor consultancy koos. Met
als gevolg nog meer keuzes waarover hij
zijn hoofd mocht buigen. Strategische
of operationele consultancy? En
wilde hij bij een groot, of juist een
klein bedrijf werken? Gesprekken
met zowel vrienden als consultants
leidden ertoe dat Jaap koos voor First
Consulting. Hier zou hij al snel grote
verantwoordelijkheden krijgen en zou
hij zich tegelijkertijd breed kunnen
ontwikkelen. “Bovendien wil ik graag
iets concreets opleveren, niet alleen een
adviesrapport.”
Variatie en verantwoordelijkheid

Die brede ontwikkeling is tot dusver
zeer geslaagd. In nog geen twee
jaar tijd heeft Jaap al gewerkt in
vier verschillende sectoren: energie,
industrie, infrastructuur en financiële
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dienstverlening. Ook zit er veel
verschil in de aard van zijn projecten.
Voorheen heeft Jaap bijvoorbeeld een
vrij technisch dataproject uitgevoerd
over datakwaliteit, governance en
procesoptimalisaties. Nu houdt hij zich
echter bezig met een agile-transformatie,
die een stuk minder bèta-aspecten bevat,
maar waarbij het functioneren van de
werknemers centraal staat. Jaap vertelt:
“Het leuke aan dit project is dat je het
hele bedrijf te zien krijgt. De werkwijze
gaat significant veranderen met impact
op zowel operationele teams als het
hogere management. Zelfs de directie
doet actief en enthousiast mee aan de
trainingen.”

“Ik wil graag iets
concreets opleveren,
niet alleen een
adviesrapport.”
De lengte van zijn projecten varieert
van drie weken tot negen maanden.
Jaap begon met een lang project van
driekwart jaar, maar ondanks de lengte
ging het niet vervelen. Dit kwam doordat
hij binnen het project groeide van dataanalist tot projectverantwoordelijke.
Vervolgens heeft hij een aantal korte
projecten gedaan. Jaap: “Korte projecten
zijn heel intensief, je ziet ontzettend veel
in een korte tijd. Sommigen vinden dit
een minder leuke manier van werken,

maar ik vond dit juist erg motiverend
en leerzaam.” Hij vertelt dat hij een
week had om het bedrijf, de processen,
de mensen en de terminologie te leren
kennen. Daarna moest hij twee weken
lang flink aan de slag. Inmiddels
werkt hij alweer vijf maanden aan
een project, waarin hij wederom veel
groeimogelijkheden heeft gehad. “Er
zit dus veel variatie in de duur van een
project. Je kunt kiezen wat je zelf fijn
vindt, hoewel het altijd een kwestie blijft
van vraag en aanbod.”
Als startende consultant begint hij
nooit alleen aan een project, maar met
een meer ervaren collega. Toch kun
je al snel veel verantwoordelijkheden
krijgen. Als voorbeeld geeft Jaap zijn
huidige project: de agile-transformatie.
Deze is hij samen met een partner
gestart. “Hij had al veel ervaring met
agile-transformaties. Ik had al een
mooie basis met agile werken, maar
over transformaties kon ik nog veel
leren.” Vanaf het begin mocht Jaap
vier dagen per week met de partner
samenwerken, waar hij heel van leerde.
Hij kreeg niet alleen notuleertaken
toebedeeld, maar had direct een
belangrijke rol in het begeleiden en
coachen van de verschillende nieuwe
Agile teams en het opzetten van Agile
portfolio management. Inmiddels heeft
Jaap taken van de partner zelfs over
mogen nemen. Jaap vindt dat typerend
voor First Consulting: “Eigenlijk zijn al
onze partners echte mensen-mensen.
Ze kennen iedereen in de organisatie en
stimuleren persoonlijke ontwikkeling.”

Jaap Bakker
Jaap Bakker is in 2007 begonnen met de
bachelor Technische Bedrijfskunde aan
de Technische Universiteit Eindhoven.
Drie jaar later nam hij plaats in het
Wervingsdagenbestuur,
waarmee
hij
de Trainingsdagen, Bedrijvendagen en
Gesprekkendagen organiseerde. In 2012
begon hij met de master Operations
Management & Logistics. Jaap studeerde
af bij Lekkerland en besloot hierna
zijn scriptie om te schrijven naar een
paper. In juni 2015 begon Jaap als
junior consultant bij First Consulting.

Leven als een consultant

First Consulting heeft geen eigen
kantoor, waardoor Jaap vrijwel altijd
bij de klant op kantoor aan het werk
is. Hoewel dit betekent dat hij moet
reizen, vindt Jaap het wel prettig. “Het
helpt bij het creëren van een band met
medewerkers van de klant. Vooral op
vrijdag leer je mensen beter kennen, dan
is iedereen wat relaxter.” Ook wanneer
een consultant bij First Consulting even
geen project heeft, draait hij of zij bij een
klant mee. Zo laat First Consulting zien
dat het ook waarde kan geven buiten het
project om. Ondanks de afwezigheid
van een kantoor, ziet Jaap zijn collega’s
regelmatig. “Als we elkaar zien, dan is
dat omdat we dat willen, niet omdat
we elkaar toevallig tegenkomen. Dat
zorgt voor een leuke sfeer.” Er worden
vaak activiteiten zoals trainingen,
borrels, etentjes of zelfs een wintersport
georganiseerd op verschillende niveaus:
per klant, per stad, per mentortak of
voor het hele bedrijf.
Toekomst

Jaap haalt veel voldoening uit zijn werk
voor First Consulting en wil er graag
nog een tijd blijven werken. Hij kan
het goed vinden met zijn collega’s, die
allemaal universitair geschoold, jong en
ambitieus zijn. Samen creëren ze een
dynamische werkomgeving. “Ik ben
bang dat als ik binnen een groot bedrijf
ga werken, ik minder ambitieus word
en vastgeroest raak in mijn eigen rol.”
Binnen First Consulting wil hij blijven
leren, waarvoor hij met zijn mentor
een ontwikkelplan heeft opgesteld. “Ik

heb inmiddels al veel sectoren gezien
en wil nu onder andere groeien in het
begeleiden van anderen, zodat ik meer
waarde kan gaan toevoegen vanuit mijn
specialismes.”

“Korte projecten zijn
heel intensief, je ziet

hij in zijn studententijd al heeft geleerd
om zijn studie met nevenactiviteiten te
combineren. Daarnaast werk je bij extracurriculaire activiteiten vaak samen met
anderen, wat je sociale vaardigheden
ten goede doet. Jaap: “Tot slot draait
niet alles om activiteiten die je op je cv
kunt vermelden, maar werk je ook aan je
sociale vaardigheden door ‘gewoon’ leuke
dingen met medestudenten te doen.”

ontzettend veel in een
korte tijd.”
Technische Bedrijfskunde en consultancy

Een succesvolle consultant heeft
volgens Jaap drie eigenschappen:
analytisch, scherp en sociaal. Deze
eigenschappen kun je al tijdens je
studententijd (verder) ontwikkelen. Als
Technische Bedrijfskundestudent leer
je om problemen gestructureerd aan
pakken. Je doet proceskennis op en leert
problemen schematisch weer te geven.
Daarnaast leer je om het overzicht te
behouden en in teamverband te werken.
Jaap: “Iedereen bezit na het behalen
van een masterdiploma analytische
vaardigheden.
Juist
met
extracurriculaire activiteiten kun je jezelf
onderscheiden.” Hiermee kun je een
voorsprong pakken op organisatorische
en sociale vaardigheden. Als consultant
is Jaap continu op zoek naar de balans
tussen
zijn eigen
ontwikkeling,
het project bij de klant, overige
werkzaamheden bij First Consulting
en zijn privéleven. Het helpt hem dat

First Consulting
First Consulting is een snelgroeiende nononsense consultancy organisatie met
een passie voor operationele processen.
Verbeteringen in deze processen zijn
meetbaar, leveren duurzame resultaten
op en worden bereikt door het aanpassen
van processen, technologie en organisatie.
Opdrachtgevers zijn bedrijven in de
infrastructuur,
telecombedrijven,
banken en verzekeraars, bedrijven in de
industrie & retail en energiebedrijven.
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Carrière
Als ik met Remco Tan, teamleider afdeling Supply and Logistics, mee loop
over het terrein van de fabriek van Danone Nutricia in Cuijk, worden me
twee dingen duidelijk. Ten eerste is de huisvesting anders dan ik me had
voorgesteld en ten tweede ben ik in mijn pak hopeloos over-dressed. Dat
zowel het tijdelijk onderkomen waar de afdeling logistiek zich huisvest, als
de manier waarop haar werknemers zich presenteren centraal staan binnen
Danone Nutricia, durfde ik toen nog niet te vermoeden.
TEKST Gerard Koudstaal FOTOGRAFIE Tom Hessels DESIGN Ward Beekmans

Babyvoeding, geen kinderachtige zaak

Tijdens een nacht in februari, ruim
twee jaar geleden, brak er een brand
uit in de hoogste sproeidroger van de
fabriek van Danone Nutricia in Cuijk.
De brand werd geblust en niemand
raakte gewond, maar de sproeidroger
raakte onherstelbaar beschadigd. De
oplossing moest vanwege plotseling
capaciteitsgebrek
extern
worden
gezocht. Enkele maanden later werd
Remco Tan binnengehaald om daarbij
te helpen, als Supply Planner voor
materiaal en voorraad. Hij laat me in
een overzicht zien hoe ingrijpend deze
gebeurtenis voor het logistieke systeem
van Nutricia was. Voor de brand bestond
er een overzichtelijke combinatie van
vier locaties die samenwerkten. Nu,
na de brand, is het een ingewikkeld
netwerk van leveranciers uit diverse
andere landen. Remco heeft geholpen
dit te coördineren. “Het is geen
mooie oplossing, maar het is nodig
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houden.”

Inmiddels werkt Remco al anderhalf
jaar bij Danone Nutricia en begin dit
jaar is hij doorgestroomd naar de functie
teamleider voor de afdeling Supply
and Logistics. “Dit ging eigenlijk heel
natuurlijk, de afdeling is gedurende
mijn tijd hier behoorlijk gegroeid en de
taak die ik vervulde had meer capaciteit
nodig. Dat betekende meer mensen,
maar ook ontstond de behoefte aan
iemand om hen te coördineren. Ik
overzie in mijn functie twee man, onder
andere degene die mijn oude functie
vervult.” De nieuwe functie van Remco
is wel degelijk anders, hij houdt zich
nog steeds bezig met materiaalplanning
en voorraadbeheersing, maar als
teamleider is hij nu met name
verantwoordelijk als manager van de
leveranciers. “Als er overleg nodig is,
of als er een onduidelijkheid of klacht

bestaat over het geleverde product,
neem ik contact op met de leverancier.
Met de belangrijkste leveranciers
heb ik ook regelmatige gesprekken
om de samenwerking te bespreken.”
Een nieuw onderkomen

Het belangrijkste project binnen
Danone Nutricia Cuijk is op dit moment
de bouw van de nieuwe fabriek die, als
alles volgens plan loopt, in 2018 op
volle toeren zal draaien. In tegenstelling
tot wat ik verwachtte, wordt deze
niet gebouwd vanwege de brand.
“De voornaamste drijfveren voor het
bouwen van de nieuwe fabriek zijn de
verandering van regels en het gebrek aan
groeimogelijkheden in de oude fabriek.
Er waren al plannen voor een nieuwe
fabriek, de brand heeft de besluitvorming
en uitvoering alleen maar versneld.”
Bij het opzetten van een nieuwe fabriek
komt veel kijken, ook voor Remco. “Er

“We maken deel uit van de
voedselsector, maar hoe we werken
maakt ons bijna een farmaceut”
moeten veel nieuwe afspraken worden
gemaakt met leveranciers. Welke
werkwijzen gaan we in de nieuwe
fabriek hanteren en kunnen leveranciers
aan deze eisen voldoen?” Het is echter
niet alleen Danone Nutricia dat eisen
stelt aan leveranciers, ook overheden
moeten de nieuwe fabriek goedkeuren.
Het inrichten van de fabriek is een
flinke klus, maar het verhuizen zelf
is ook een uitdaging. “Je kunt niet
zomaar de stekker uit de ene fabriek
trekken en de stekker in de andere
fabriek inpluggen.” Om te zorgen
dat klanten ook in 2018 kunnen
blijven vertrouwen op de producten
van Danone Nutricia zal de overgang
geleidelijk en soepel moeten verlopen.

De organisatie

Een van de unieke aspecten van een
bedrijf als Danone Nutricia is de
doelgroep. Dit is door het gehele bedrijf
te merken. Zo zijn pinda’s overal
op het terrein verboden en als je de
productielijn op wilt, zul je daarvoor
gepaste kleding moeten dragen en
desinfecterende maatregels moeten
nemen. Dat hygiëne en veiligheid
uiterst serieus genomen worden, blijkt
zelfs al weken voor mijn bezoek; voordat
je op visite komt, moet je een kort
leerprogramma doorlopen wat je op al
de veiligheidsmaatregelen wijst. Remco
geeft aan: “Wij maken een product voor
de meest kwetsbare doelgroep, dus
kwaliteit en voedselveiligheid staan bij
onze werkwijze op het hoogste plan.”

Voor Remco’s werk, dat zich op afstand
van de daadwerkelijke productielijnen
afspeelt, heeft dit echter minder invloed.
“Het is een extra randvoorwaarde
waar je planningen en oplossingen
aan moeten voldoen. Je kunt niet
zomaar, als dat goed uitkomt, een
bepaald product in de productielijn
inplannen als er in het voorgaande
product bijvoorbeeld lactose zit. Wij
produceren namelijk speciale producten
voor baby’s met voedselallergieën.”
Over de werksfeer binnen het bedrijf is
Remco erg positief. “Mensen zijn hier
heel toegankelijk en kunnen een grapje
wel waarderen. Je zult hier ook niet
snel iemand in pak zien rondlopen.”
Tom, de fotograaf, grinnikt. Ik kan wel

Remco Tan
Remco Tan is zijn weg tot teamleider bij
Danone begonnen als student aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen, waar
hij een jaar bedrijfswetenschappen volgde.
Hoewel deze studie het niet geworden is,
leerde hij hierdoor wel waar zijn passie
lag. Dit leidde hem naar een Bachelor
Business Administration, een premaster
in Business Administration en een Master
of Science in Supply Chain Management.
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Danone Nutricia
Nutricia Cuijk is onderdeel van de Baby
Nutrition divisie van Danone en behoort
wereldwijd tot de grootste producenten
van baby voeding. Danone Nutricia Cuijk is
volledig gespecialiseerd in het produceren en
verpakken van hoogwaardige poedervormig
dieet, klinische- en zuigelingenvoeding
voor baby’s met speciale behoeften
(allergie, intolerantie, prematuur, reflux
enz.). Administration en een Master of
Science in Supply Chain Management.

raden waarom. “Dat laagdrempelige
contact is heel prettig, zeker als er
constant overlegd moet worden. Ik heb
veel contact met mijn naaste collega’s.
Voor mijn contact met leveranciers
vertrouw ik bijvoorbeeld op een
systeem dat door anderen ontwikkeld
is en onderhouden wordt, daar moet
ik wel mee kunnen praten. Zij maken
mijn werk mogelijk en ik dat van hen.”

“Als je maar laat merken dat je ambities
hebt en zolang je realistisch bent, zijn
veel dingen bespreekbaar.” Dat geldt ook
voor trainingen en zelfontwikkeling,
waar eigen initiatief wordt gewaardeerd.
“Als je het idee hebt dat je bepaalde
vaardigheden mist en dat is aantoonbaar,
dan wordt er altijd naar gekeken. De
afdeling Learning & Development staat
daarbij voor alle medewerkers klaar.”

De carrièreladder

Voor studenten die graag dezelfde
kant op willen, heeft Remco nog wel
een tip; hij raadt studenten aan om
de communicatievaardigheden zeker
niet onderbelicht te laten. “Ik merk dat
het belangrijk is om met iedereen te
kunnen praten, zowel met mensen die
een technische achtergrond hebben,
als met mensen van de productie of

Binnen Danone Nutricia worden veel
vacatures intern gevuld, wat grote
carrièremogelijkheden creëert. Danone
is wereldwijd actief en bestaat natuurlijk
uit meer dan alleen de fabriek in Cuijk
en ook dat biedt opties. Zo vertelt Remco
over een collega die een jaar aan een
project ging werken in Nieuw-Zeeland.

mensen van het management team.
Het helpt om technische termen te
kunnen vertalen naar begrijpelijke
termen voor op de werkvloer. Deze
vaardigheden heb ik toch vooral
opgedaan aan het HBO en tijdens
mijn stages, niet aan de universiteit.”
Duidelijke ambities heeft Remco op
het moment nog niet echt. “De nieuwe
fabriek en alles wat daar bij komt
kijken biedt echt een kans om wat te
leren. Zoiets maak je waarschijnlijk
maar één keer in je carrière mee. Ik
zit hier voorlopig wel op mijn plek.
Wellicht dat ik in een later stadium
nog wel de consultancy in zou willen.”

“Dit is een once in a career
opportunity”
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Faculteit
Technologie wordt steeds belangrijker in productieprocessen en de markt
waarin bedrijven opereren vraagt steeds meer om een andere aanpak. Terwijl de
bankensector de laatste jaren een data- en procesgedreven metamorfose heeft
ondergaan, staat de ontwrichting van de traditionele maakindustrie nog in de
kinderschoenen. Samen met 15 partners verspreid over Europa werkt Irene
Vanderfeesten van de capaciteitsgroep Information Systems in het HORSE
project aan de maakindustrie van de toekomst.
TEKST Joris Bolhuis DESIGN Koen Hofstraat

Bouwen aan de fabriek van de
toekomst met Irene Vanderfeesten
Het project

De maakindustrie is verantwoordelijk
voor maar liefst 80% van de Europese
export. Daarnaast is de industrie zowel
een banenmotor als drijfkracht van
innovatie. De sterke positie van de
Europese industrie staat echter onder
druk door wereldwijde concurrentie.
Om de concurrentiepositie van de
maakindustrie te versterken besteedt de
Europese Commissie binnen Horizon
2020, haar grootste onderzoeks- en
innovatieprogramma ooit, aandacht
aan het mogelijk maken van de fabriek
van de toekomst. Dit gaat onder
andere over het inzetten van IT in
productiebedrijven en het verder
ontwikkelen van het gebruik van robotica.
Het HORSE project is één van de
projecten die dit gaat realiseren. Met 15
partners verspreid over Europa wordt
er gewerkt aan het flexibeler maken
van productieprocessen en het beter
aan kunnen sturen van deze processen
door het creëren van overzicht. Dit
wordt gedaan door het productieproces
van begin tot eind te beheersen en met
informatietechnologie te ondersteunen
om van daaruit de deelprocessen in
de verschillende werkcellen flexibel
aan te sturen. “We noemen dat vanuit
het horizontale end-to-end proces de
verticale processen aansturen.” Ook
moet het HORSE project ervoor zorgen
dat robots bewuster zijn van hun
omgeving en beter met mensen samen
kunnen werken. Om voor flexibiliteit,
overzicht en betere integratie van
robots te zorgen ontwikkelt HORSE een

Manufacturing Process Management
(MPM) systeem, gebaseerd op opensource Business Process Management
(BPM) technologie. Voor Irene is dit één
van de belangrijkste redenen om aan het
project mee te doen. “Het is mooi om
te zien hoe je met de BPM technologie
processen kunt stroomlijnen en
daarmee de mogelijkheid hebt om
medewerkers via taaktoewijzing meer
uitdagend werk te geven. Je kunt saaie
of zware taken automatiseren waardoor
een medewerker meer tijd heeft voor
de interessante taken. Ik zit er vooral
in vanuit de menselijke kant, dat is
mijn persoonlijke interesse. Dit project
gaat een stap voorwaarts bieden aan
het midden- en kleinbedrijf en het
is heel leuk om met hen te werken.”

Dit project gaat een
stap voorwaarts
bieden aan het
midden- en
kleinbedrijf.
Tussenvoorraden en bodybuilders

Dat het HORSE project voor veel
bedrijven een stap voorwaarts is, blijkt
uit de uitdagingen waar die bedrijven
voor staan. Multinationals in vooral de
automotive-industrie investeren volop
in hightech robotica, maar kleinere

Irene
Vanderfeesten
Irene Vanderfeesten heeft aan de
Technische
Universiteit
Eindhoven
informatica gestudeerd. Al tijdens haar
opleiding is ze zich gaan specialiseren in
de richting van bedrijfskunde. Zowel haar
afstuderen als promotieonderzoek heeft
ze binnen de capaciteitsgroep Information
Systems van technische bedrijfskunde
gedaan Na een kort uitstapje naar het
bedrijfsleven als IT-consultant is ze als
universitair docent teruggekeerd op de
universiteit. Tegenwoordig houdt ze zich
vooral bezig met wat je in bedrijven met
informatiesystemen kunt doen. Eén van
richtingen waar Irene onderzoek naar
doet is de maakindustrie. Het HORSE
project is daar een goed voorbeeld van.
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01 Europese Partners HORSE project

bedrijven hebben simpelweg de
financiële middelen niet om hier grote
stappen in te zetten. Thomas Regout
International (TRI) is één van deze
bedrijven en tevens een partner binnen
het HORSE project. Volgens Irene is
bij TRI vooral het gebrek aan overzicht
over alle onafhankelijke werkcellen een
grote uitdaging. “De proceseigenaar
moet nu door de fabriek rennen om te
kijken wat er aan de hand is. Ook zijn
de productieschema’s van verschillende
productiewerkcellen niet goed op
elkaar afgestemd. Producten kunnen
daardoor best lang in tussenvoorraad
liggen of worden tijdelijk ergens
geparkeerd. Hierdoor kunnen ze dan
niet meer teruggevonden worden.”
Daarnaast willen klanten steeds meer
klantspecifiekere producten in kleinere
batches en willen ze hun producten
ook nog eens sneller geleverd krijgen,
waardoor machines vaker opnieuw
ingesteld moeten worden. Door
meer inzicht te creëren kan HORSE
doorlooptijden
verkorten
en
de
flexibiliteit mogelijk maken die nodig
is voor deze nieuwe klantwensen.
Ook het vinden van personeel voor de
zwaarste taken in het productieproces is
een uitdaging die kenmerkend is voor
de maakindustrie. Hierin kan HORSE
de oplossing bieden. “Laatst is er bij TRI
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een groep bodybuilders aangenomen
en ook die houden het zware werk
maar een aantal weken vol. Dat creëert
onzekerheid bij het management en het
personeel. Het MPM systeem kan het
werk niet minder zwaar maken, maar
kan wel vanuit het overzicht van het endto-end proces goed bijhouden wie hoe
lang hoe fysiek zwaar heeft gewerkt. Ook
kan het medewerkers naar een andere
stap in het proces verplaatsen om te
zorgen dat niemand overbelast wordt.”

“De maatschappij
moet meer worden
ingericht om mensen
te laten groeien in
hun baan.”
De uitdagingen zullen voor ieder bedrijf
altijd net iets anders zijn. HORSE
ontwikkelt daarom een algemene
oplossing die telkens een beetje
aangepast moet worden om dat specifieke
probleem van een bedrijf op te lossen.
Hiervoor wordt het administratieve
werkdomein, waar Business Process

Management vandaan komt, als
voorbeeld genomen. “Bij banken,
verzekeraars en overheden zijn ze veel
stappen verder met het in kaart brengen
en automatiseren van processen. De
technologie om uit te rekenen welke
stap de volgende is en wie die uit
moet voeren is in het administratieve
domein al ontwikkeld.” Hier gaat het
alleen wel over digitale producten
zoals een bankrekening, terwijl de
maakindustrie juist fysieke producten
maakt. Er zullen daarom aanpassingen
aan de technologie gedaan moeten
worden. HORSE wil de goede dingen
vanuit BPM in het administratieve
domein gebruiken en dit zo vertalen
naar het midden- en kleinbedrijf in
de maakindustrie zodat men het kan
implementeren zonder maandenlange
ondersteuning van externe consultants.
Op die manier moet vooruitgang
voor kleinere bedrijven betaalbaar
en daardoor ook haalbaar worden.
Internationale samenwerking

Niet alleen productiebedrijven hebben
te maken met uitdagingen. HORSE
staat zelf ook voor een leuke maar
uitdagende opdracht. Met partners
uit 8 verschillende landen, waaronder
Griekenland, Spanje, Duitsland en
Nederland, zijn er veel culturele

verschillen binnen het projectteam. Zo
merkte Irene op zelf erg gestructureerd
te zijn, terwijl de mensen uit ZuidEuropa wat gemakkelijker met minder
structuur overweg kunnen. In het
begin van het project was het daarom
even zoeken in de afstemming van hoe
er onder andere met deadlines werd
omgegaan. Daarnaast bestaat het team
onder meer uit een robotproducent,
consultancy
bedrijf,
middleware
producent, brancheorganisaties en
veiligheidsbedrijf. Verder is er een
aantal universiteiten en toegepaste
onderzoekscentra, zoals TNO, bij
betrokken. Volgens Irene is de
samenwerking met experts uit andere
gebieden een groot voordeel. Wel
ziet ze het als een leuke uitdaging
om met mensen van verschillende
vakinhoudelijke
en
culturele
achtergronden samen te werken.
“Het is lastig elkaars taal te leren
spreken, maar als je daar eenmaal
bent is het super interessant om
naar synergie te zoeken en samen
de wereld te kunnen verbeteren.”
Binnen deze samenwerking is de
academische wereld met de TU
Eindhoven voorop de aanjager. Het
meeste wordt er samengewerkt met
de Robotica partners, de Technische
Universiteit van München en de
toegepaste onderzoekscentra CEA
uit Frankrijk en FZI uit Duitsland.
Zij werken aan het verbeteren van
de samenwerking tussen robots
en mensen door het schrijven van
uitvoeringsscripts om de robot te
vertellen wat hij moet doen en hoe hij
dat moet uitvoeren. De TU Eindhoven
zorgt ervoor dat die scripts op het juiste
moment gecommuniceerd kunnen

worden vanuit de proceslaag naar de
robot en dat medewerkers de juiste
werkinstructies ontvangen. Ook zorgt
Irene er met haar collega’s voor dat de
medewerkers en robots informatie met
de proceslaag kunnen delen, waardoor
het MPM systeem altijd op de hoogte
is van de laatste stand van zaken. Die
procesmanagementlaag waar de TU/e
aan werkt gaat alles binnen het systeem
aansturen. Bovendien is de architectuur
van het systeem voornamelijk door
de TU/e vormgegeven. Daarnaast
werken Irene en haar collega’s aan
de implementatiekant nauw samen
met het pilotbedrijf Thomas Regout
International. De TU Eindhoven heeft
daarom een centrale rol in het project.

“Op die manier
moet vooruitgang
voor kleinere
bedrijven betaalbaar
en daardoor ook
haalbaar worden.”
De toekomst

De fabriek van de toekomst kan
niet door HORSE alleen ontwikkeld
worden. Voor de komende jaren
ziet Irene de ontwikkeling in de
maakindustrie zich vooral richten op
het efficiënter en flexibeler maken
van productieprocessen. Zo zal men
zich gaan focussen op het inzetten
van nieuwe technologieën zoals

augmented reality, het managen
van de mensen in de fabriek en het
beter gebruiken van de datastroom.
Dit is een algemene ontwikkeling
waarbinnen volgens haar het Duitse
Industrie 4.0, het Amerikaanse Smart
Manufacturing en Internet of Things
labels zijn voor ontwikkelingen die
samenkomen in een groter geheel.
Als
we
terugkijken
naar
het
administratieve domein, waar mensen nu
overbodig worden door automatisering,
gaan deze ontwikkelingen een grote
impact hebben op de rol van mensen
in de maakindustrie. Robots zullen
een belangrijkere rol krijgen en
productiemedewerkers zullen volgens
Irene minder nodig zijn. “Medewerkers
worden
waarschijnlijk
high-level
operators die verantwoordelijk zijn voor
een groter deel van de fabriek, waardoor
ze meer kennis moeten hebben en
beter onderlegd zijn. Lager geschoold
werk zal verdwijnen uit de fabriek
en IT-ers krijgen een veel sterkere
rol.” Medewerkers kunnen ontslagen
worden omdat hun huidige baan
overbodig is geworden. Volgens Irene
is dit niet de oplossing. Een systeem
waarin mensen af en toe een stapje
maken en gemotiveerd worden om
nieuwe dingen te leren kan uitkomst
bieden. “De maatschappij moet meer
worden ingericht om mensen te laten
groeien in hun baan.” De fabriek van
de toekomst bouw je dus niet alleen
door de fabriek te ontwikkelen, maar
ook door de samenleving te veranderen.
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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 Henk Soons & Thea Smid - Verheul DESIGN Maarten van Asseldonk

Henk Soons
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

Henk Soons
Leeftijd: 61
Jaar van afstuderen: 1981
Functie: adviseur, projectleider en
vertrouwenspersoon
Organisatie: Gemeente Den Haag

De start van mijn carrière was als
adviseur bedrijfsvoering bij het
ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Via het bedrijfsleven ben ik uiteindelijk
terechtgekomen bij de gemeente Den
Haag. De reden om de overstap te maken
van de centrale overheid naar Pandata
was dat ik te ongeduldig was en niet in
staat was om te gaan met de cultuur van
deze organisatie. Vanuit Pandata en later
ook vanuit Cimax en HSD waar ik medeeigenaar van was, heb ik me bij veel
kleine en grote bedrijven projectmatig
beziggehouden met verbeteringen van
informatiesystemen en implementaties
van ERP-systemen. De ervaring die ik
daar heb opgedaan heeft ertoe geleid
dat ik op verschillende manieren mijn
gestelde doelen kon realiseren en daar
heb ik veel profijt van gehad in de
managementfuncties die ik vanaf 2003
bij de gemeente heb vervuld. Vanuit
deze functies ben ik uiteindelijk weer
teruggegaan naar een adviesfunctie.
Parallel hieraan heb ik me altijd
beziggehouden met investeringen in
vastgoed en ben ik sinds 1998 medeeigenaar van Pandid, een handelsbedrijf
in appendages
en instrumentatie
voor leiding, tank en machinerie.
Wat zijn eventuele plannen?

Emiel Veenstra
SCOPE 1, 2017

Frank Soons
SCOPE 3, 2017

Eigenaar B&B, zelfstandige

Afdelingsmanager
Informatisering en
Automatisering
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Over mijn plannen wat mijn carrière
betreft kan ik kort zijn. Begin vorig jaar
heb ik een demotiestap gemaakt als
gevolg van de keuze om nog maar drie
dagen bij de gemeente te werken. De
rol van manager heb ik ingeruild voor
die van adviseur en projectleider. Nu
kan ik veel van mijn opgedane kennis
overdragen aan collega’s en managers.
Als operationeel manager is het weleens
een onmogelijke opgaaf, omdat je teveel
wordt opgeslokt door de waan van de

dag. In de rol die ik nu heb, lukt het me
dat vanuit de nodige rust wel tot stand te
brengen. Duidelijk is dat de managers
daardoor goede stappen kunnen maken
om hun afdeling beter aan te sturen,
wat veel voldoening oplevert. Door
de stap die ik heb gemaakt, ontstaan
weer andere kansen en maak ik een
nieuwe stap in mijn carrière. Onlangs
ben ik gestart als vertrouwenspersoon
omgangsvormen. Dit vergde wel weer
een opleidingstraject en zo zie je maar
weer, je bent nooit te oud om te leren.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?

In de beginjaren van mijn werkzame
leven heb ik wel bewust kennis
gebruikt die ik tijdens de opleiding heb
geleerd, maar later werd dat min of
meer onbewust en kregen de ‘zachte’
aspecten steeds een belangrijkere rol
in mijn werk. Het belangrijkste dat
ik geleerd heb, is om onderwerpen
vanuit een brede invalshoek te
bekijken en van daaruit gezamenlijk
te zoeken naar oplossingen. De
technisch bedrijfskundige opleiding
levert daar een goede basis voor.
Is je werk vooral kwantitatief of kwalitatief?
Heb je daar bewust voor gekozen?

Aanvankelijk ging ik ervan uit dat het
resultaat het belangrijkste is, maar
gaandeweg heb ik gemerkt dat de
weg om dat resultaat te bereiken veel
belangrijker is. Je moet daarbij het
resultaat niet uit het oog verliezen en
als je met elkaar daarnaar streeft met
oog voor ieders belang, dan levert dat
altijd resultaat op. Misschien niet wat je
eerst voor ogen had, maar het is dan wel
iets dat door iedereen gedragen wordt.

Thea Smid - Verheul
Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?

Tijdens mijn studie heb ik geen
bestuursfuncties
uitgeoefend.
De
importantie hiervan is me later
duidelijk geworden. Toen mijn zoon
ging voetballen ben ik als vrijwilliger
aan de slag gegaan bij die vereniging
en daar heb ik een ‘vrijwilligerscarrière’
meegemaakt. Startend als coach van
het team van mijn zoon ben ik via
voorzitter van de jeugdcommissie
doorgerold naar vicevoorzitter van het
algemeen bestuur van een vereniging
van meer dan 2000 leden. Om al deze
vrijwilligers en leden op één lijn te
krijgen is geen sinecure en het geduld
dat ik daar heb moeten opbrengen
heeft me zeker geholpen in mijn werk.
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

Bij de start van mijn carrière was ik in
de veronderstelling dat het mogelijk
was mensen te overtuigen met zakelijke
argumenten. Gaandeweg merkte ik dat
de persoonlijke afwegingen en belangen
een grotere rol speelden. Daarmee
omgaan heb ik in de praktijk moeten
leren en dat heeft me goed geholpen om
te bereiken wat je voor ogen hebt. Mijn
advies is dan ook om meer oog te hebben
voor het ‘intermenselijke’ aspect. En als
je dit advies loslaat op je carrière dan is
het vinden van een goede balans tussen
werk, privé en plezier heel belangrijk.
Vertrouw daarbij op je intuïtie.

Hoe ziet je carriere er tot nu toe uit?

De rode draad door mijn werkend
bestaan is INKOOP en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO).
Ik ben begonnen bij Arjan van Weele
als inkoopconsultant en heb daarna
gewerkt bij Van Leer Packaging in een
projectteam dat bij Van Leer fabrieken
over de hele wereld inkoopbesparingen
zocht en opstartte. Vervolgens heb ik bij
Campina Melkunie als inkoper gewerkt.
In 2006 heb ik de overstap gemaakt
naar de publieke sector als hoofd
Inkoop bij de gemeente Amersfoort
en als inkoopstrateeg bij de gemeente
Utrecht. In Amersfoort ben ik geraakt
door het duurzaam inkopen. Een
half jaar geleden, ben ik voor mezelf
begonnen als inkoopadviseur en doe ik
detachering, advies en training op het
gebied van (duurzaam) aanbesteden.

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

Mijn werk is vooral kwalitatief,
bijvoorbeeld aanbestedingen schrijven,
adviseren en trainingen geven. Nee,
dit is geen bewuste keuze, meer
een gevolg van het vakgebied waar
ik in zit. Als ik een keer een Excel
sheet kan gebruiken, ga ik echt los!

Wat zijn eventuele plannen?

Het ZZP-er zijn bevalt me erg goed!
Het biedt me de ultieme mogelijkheid
om werktijd te combineren met tijd
voor ons gezin (3 kinderen van 15, 13 en
11 jaar). Ik wil de eerstkomende jaren
vooral meer proeven van het ZZP-schap
en kijken waar mijn echte kracht ligt. Of
dat in de private of in de publieke sector,
in inhuur of adviesopdrachten of toch
in het aanbestedingen begeleiden ligt.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens de
opleiding ?

Ik denk vrij weinig. Ik ben toch meer
een specialist dan een generalist; ik
wil van zaken alles weten, terwijl je
bij Technische Bedrijfskunde van
veel zaken een beetje leert. Ik ben
afgestudeerd bij Operational Research
en Statistiek en had achteraf gezien
beter Econometrie kunnen studeren.
Grappig is dat ik enorm veel
keuzevakken heb gevolgd, maar
Inkoopmanagement
net
niet!
Ik
ben
nu
veel
bezig
met
verandermanagement en beïnvloeden,
dat is tijdens mijn studie eigenlijk
totaal niet aan de orde geweest.
Maar ik denk wel dat ik door mijn
studie analytisch denken heb geleerd.

Thea Smid - Verheul
Leeftijd: 44
Jaar van afstuderen: 1996
Functie: Zelfstandig inkoopadviseur
Organisatie: twINKel

Joost Luijbregts
SCOPE 1, 2017

Anke Wijnen
SCOPE 3, 2017

Supply chain director
Heineken - Brau Union

Interne coach en mentor
KLM en Luchtvaartcollege
Schiphol
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Heb je dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carriere iets aan gehad?

Zeker! Ik was lid en nu dus reünist van
l’Attaque Attique en heb altijd in het
eerste damesteam gevolleybald. Ik zat
in een paar commissies van Industria,
was actief op het sportcentrum en
heb de BDK-studiereis naar Maleisië
en Singapore mee voorbereid. Ik heb
ook een half jaar in Louvain-la-Neuve
gestudeerd. Het was een geweldige tijd
en dat leerde me dat ik mezelf overal
kon redden, zolang je je open opstelt.
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

Geniet van je studententijd! Het is de
enige periode in je leven dat je veel tijd
hebt; werken kun je nog lang genoeg.
(en tegenwoordig steeds langer!)

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.
Ga voor meer informatie naar alumnia.nl
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Activiteitenoverzicht Alumnia
2
okt

KEYNOTE LEZING
DE KEYNOTE LEZING ZAL PLAATSVINDEN OP MAANDAG 2
OKTOBER. DE SPREKER EN ANDERE INFORMATIE VOLGEN NOG.
Schrijf je nu in op www.alumnia.nl

ma 2 oktober, 2017

19:30

Nader bekend te maken

Gratis

17
nov

NETWERKBORREL OP GROTE HOOGTE
DE INMIDDELS WELKBEKENDE BORREL OP GROTE
HOOGTE
Schrijf je nu in op www.alumnia.nl

vr 17 nov, 2017

18:00

Nader bekend te maken

Gratis

Column

De kracht van reviews

Welkom in het tijdperk van social
media marketing. Bedrijven realiseren
zich maar al te goed dat jij je in
jouw keuzes voor de aanschaf van
nieuwe en innovatieve producten en
diensten laat leiden door de mening
van anderen: “Als andere mensen
iets goed vinden, dan moet het
wel goed zijn.” Wetenschappelijke
studies
tonen
dit
effect
ook
overtuigend aan. Enkele voorbeelden:
In een studie onder meer dan 2000
kopers van consumentenelektronica
in de Verenigde Staten gaf 65%
van de respondenten aan op basis
van online reviews een product te
hebben gekocht dat men voorafgaand
aan het lezen van reviews niet eens
overwoog (Weber Shandick 2012).
In een studie onder 314 Nederlandse
kopers van telecomproducten gebruikte
maar liefst 82% reviewwebsites om
informatie over hun toekomstige
aankoop
in
te
winnen
(De
Keyser, Schepers en Konus 2015).
Na analyse van 829.576 tweets
concludeerden
Hennig-Thurau,
Wiertz en Feldhaus (2015) dat
de
bezoekersaantallen
in
het
openingsweekend van een nieuwe
film flink lager waren als er bij de
première van de film veel negatieve
tweets waren verstuurd. Overigens
deden consultants van PwC tijdens de
Oscaruitreiking van 2017 een poging

om aan te tonen dat tweets mogelijk
nog veel meer schade aan films toe
kunnen brengen... (zie Castillo 2017).

Foto Hilde Weerts

Ben jij recentelijk gevraagd om, na een
bestelling in een webshop, online te
laten weten wat je van deze webshop
vond? Was je laatst in een restaurant
waar onderaan de kassabon een
oproep stond om je mening achter
te laten op hun website? Vraag jij je
ook af waarom Spotify wil dat je je
beluisterde tracks deelt met je vrienden?

Na
een
meta-analyse
van
51
wetenschappelijke
studies,
concludeerden You, Vadakkepat en
Joshi (2015) dat de elasticiteit tussen
de positiviteit van online reviews en
het verkoopvolume van bijvoorbeeld
hotelovernachtingen, boeken, camera’s
en gameconsoles maar liefst 0,417 is.
Oftewel, gaat een review score van 3 naar
3,03 sterren, dan wordt er gemiddeld
0,417% meer van een product verkocht.
Met deze resultaten is het niet
verbazingwekkend
dat
innovatieen marketingmanagers de kracht
van
online
reviews
proberen
aan
te
wenden
om
nieuwe
producten tot een succes te maken.
Nu zul je je als TU/e student
wellicht afvragen: zijn er ook
reviews in onderwijsland? Jazeker!
Een gezaghebbende bundeling van
studentenreviews en expertoordelen
over diverse opleidingen wordt jaarlijks
gepubliceerd in de Keuzegids Masters.
In de 2017 editie stijgt de Innovation
Management (IM) master (met stip,
zou ik bijna zeggen) van 64 naar 70
(op 100) (Keuzegids 2017). Daarmee
scoort IM beter dan het gemiddelde
van alle masteropleidingen op de TU/e
(63,5) en ook voor het eerst in jaren
hoger dan de andere doorstroommaster
van Technische Bedrijfskunde, OML.
Dit toont aan dat het nieuwe ontwerp
van IM met twee duidelijke tracks,
de één meer creatief en gericht op
ondernemerschap, de ander meer
kwantitatief en operations-geörienteerd,
een veel duidelijker smoel heeft dan
voorheen. De twee tracks sluiten ook
beter aan bij de diverse inhoudelijke

stromingen in de huidige bachelor
Technische
Bedrijfskunde.
Vanaf
komend collegejaar zal ook de basis
van de opleiding wijzigen: met
System Dynamics (1ZM65) wordt een
belangrijk en bij studenten geliefd
methodevak verplichte kost voor
nieuwe IM studenten. Het vermogen
om te denken in complexe systemen
en deze met formele reken- en
simulatiemodellen te analyseren en
optimaliseren is nodig voor IM’ers
om de brug te kunnen vormen
tussen engineers en de veeleisende
klant van innovatieve producten.
De vraag is nu natuurlijk: leidt de
positieve review van IM ook tot een
hogere instroom van studenten? Wellicht
is deze relatie niet zo lineair, zoals
zoveel vraagstukken in de echte wereld
en kan iemand hier alvast een systeemdynamisch model voor ontwikkelen!

Jeroen Schepers
Program Manager
Innovation Management
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Column
Industria 4.0

Vanaf ongeveer 1956 ontstonden er steeds
meer initiatieven vanuit TBK studenten om
activiteiten te organiseren die studenten
in contact brengen met het bedrijfsleven.
Dit resulteerde in de oprichting van
Industria. De periode vanaf 1956 tot
1966 wordt daarom ook wel de periode
van oprichting genoemd. Tussen 1966 en
1968, ook de periode van verval genoemd,
had Industria het moeilijk. In deze periode
was er veel weerstand vanuit studenten
tegenover politieke ontwikkelingen en
daardoor kwamen de activiteiten van
Industria op een laag pitje te staan. Rond
1969 begon deze weerstand zich juist te
vertalen in de drang tot het organiseren

van activiteiten en begon Industria weer
op te bloeien en vorm te krijgen tot de
mooie vereniging zoals we die nu kennen.
Daarnaast denk ik dat met de aanstaande
verhuizing naar Atlas de derde fase van
Industria, of Industria 3.0, aflopende is. De
verhuizing zal een hoop veranderen voor
Industria. De koffiekamer en onze geliefde
bar The Villa, nu nog twee verschillende
ruimtes, zullen vervangen worden door
een nieuwe ruimte die zal moeten gaan
dienen als ontmoetingsruimte gedurende
de hele dag. De nieuwe bestuurskamer
zal zich, in alle waarschijnlijkheid, op
een andere verdieping bevinden. En
ook de studieverenigingen Lucid en
Intermate zullen gehuisvest zijn in Atlas.
De genoemde verschillen lijken klein, maar
ik denk dat ze voor heel veel verandering
zullen zorgen in de manier waarop
Industria werkt. Daarom verwacht ik dat
de verhuizing naar het hoofdgebouw de

Foto PICSFORYOU
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vierde fase in het bestaan van Industria zal
inluiden, als we over 10 jaar terugkijken
op de geschiedenis van Industria.

Bram van Etten
Voorzitter Industria

Onderwijs 4.0

In deze SCOPE wordt beschreven hoe
verschillende organisaties Industrie 4.0
toepassen. Deze organisaties gaan mee met
de huidige ontwikkelingen en passen deze
ontwikkelingen toe om zich voor te bereiden
op de toekomst.De ontwikkelingen in
onderwijsland hebben ook niet stilgestaan.
Aan het begin van dit collegejaar werd al vrij
snel duidelijk dat onze bachelor Technische
Bedrijfskunde volledig over zal gaan naar
het Engels. Steeds meer vakken worden

Foto PICSFORYOU

In mijn vierde en laatste SCOPE-column
als voorzitter van Industria wil ik je graag
meenemen in een stukje geschiedenis van
Industria. Zoals sommige van jullie misschien
wel weten, kunnen we het bestaan van
Industria in drie fases onderverdelen:
de oprichting, het verval en de opbloei.

in het Engels in plaats van Nederlands
gedoceerd en vanaf september 2018 zullen
alle vakken in het Engels gegeven worden.
Later werd ook bekend dat er is besloten
dat vanaf ditzelfde collegejaar, 2018-2019,
aankomende studenten een decentrale
selectie moeten doorlopen voordat zij
toegelaten worden tot onze bachelor.
Om de kwaliteit van het onderwijs hoog
te kunnen houden met de beschikbare
faciliteiten en capaciteiten, zal onze
bachelor waarschijnlijk niet meer dan
250
studenten
kunnen
aannemen.
Direct merkbaar in het onderwijs,
voor zowel studenten als docenten,
is de zogenoemde “Go Live” van de
nieuwe
digitale
onderwijssystemen
Canvas en Osiris in maart. Ondanks de
voorbereidingen vanaf september loopt
nog niet alles vlekkeloos met deze nieuwe
systemen, ter vervanging van OASE en Owis.
Dan is er natuurlijk ook nog de verhuizing
naar Atlas. Naast dat deze verhuizing invloed
zal hebben op het reilen en zeilen binnen
Industria, zal het verlaten van het Paviljoen
ook gevolgen binnen onderwijsland met
zich meebrengen. De oude bibliotheek,

beter bekend als Studyhub, biedt op dit
moment zeer goede mogelijkheden voor het
voorkomen van fraude tijdens het afnemen
van tussentoetsen en tentamens. Deze zal
echter niet meer gebruikt kunnen worden
na de verhuizing. Ook de vertrouwde
u-hokjes ter bevordering van samenwerken,
zowel
voor
groepsopdrachten
als
samen studeren, zullen verdwijnen.
Het is duidelijk dat er ook binnen
onderwijsland naar de toekomst gekeken
wordt. Met de argumentatie dat al het
onderwijs op de TU/e naar het Engels
moet, om studenten op te leiden om in een
internationale omgeving te werken; dat
numerus fixus ingevoerd wordt zodat de
universiteit beheerst kan blijven groeien;
dat de systemen OASE en Owis verouderd en
niet toekomstbestendig waren en dat Atlas,
als het duurzaamste onderwijsgebouw,
de duurzame uitstraling die de TU/e voor
ogen heeft reflecteert, zou je bijna kunnen
zeggen dat er een onderwijs 4.0 gaande is.

Floor Wiersma

Commissaris Onderwijs Industria
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De zwarte band in de WagnerWhitin heuristiek

‘Wat studeer je eigenlijk?’
- ‘Technische Bedijfskunde.’
‘Maar wat leer je dan eigenlijk?’
- ‘Bedrijfsprocessen analyseren en
optimaliseren. Op basis van cijfers
en modellen. En met behulp van
heuristieken.’
Dit
gesprekje
heb
ik
vaak
gevoerd.
Op
verjaardagen.
Op
familieaangelegenheden.
Op
sollicitatiegesprekken.
Voor de meeste mensen is dit beknopte
antwoord afdoende en gaan we over
op het volgende gespreksonderwerp.
Voetbal ofzo. Want ja, het woord
technisch is gevallen. Een eng woord.
De rest van de gesprekken gaat als volgt:
‘Oh, dan houd je je natuurlijk bezig
met Lean Manufacturing? Of met Six
Sigma? Of leer je om te programmeren
om zo processen te optimaliseren?’
- ‘Nee, dat dan weer niet. Maar stel, je
bent een krantenverkoper en je moet
zelf je kranten inkopen en verkopen.
Dan kan ik precies voor je uitrekenen
hoeveel kranten je moet inkopen bij
een bepaalde vraag om zoveel mogelijk
winst te maken. Dan moet de vraag
natuurlijk wel Poisson verdeeld zijn.

Of stel, je hebt een onderdeel in
een machine met Weibull-verdeelde
faalkans. Dan kan ik zeggen wanneer je
dat onderdeel het beste kan vervangen.
Dit alles wel onder de aanname dat
alle andere omstandigheden gelijk
zijn natuurlijk. En ik ken de Wagner
Whitin methode om seriegroottes te
bepalen bij een onregelmatige vraag!’
‘Maar denk je dat je dat ooit
gaat gebruiken in de praktijk?’
- ‘Ehm, goede vraag. Ik zou het niet
weten. En nu ik sinds een paar maanden
aan het werk ben, neig ik te zeggen dat
het antwoord nee is. In het bedrijfsleven
zoals ik dat tot nu toe heb leren kennen,
gaat het toch vooral om moving averages,
lean werken en de 80/20 regel. Niks
Poisson-verdeelde vraag of Weibullverdeelde faalkansen. Het gaat om
Kaizen en Muda. Voor de mensen die
geen Japans spreken: dit betekent continu
verbeteren en waste verminderen. En
het gaat om green belts en black belts.
Zonder zo’n band hoor je er eigenlijk
niet meer bij. Ook niet met een zwarte
band in de Wagner Whitin heuristiek.
Moet er op de universiteit niet wat beter
gekeken worden naar wat er in het
bedrijfsleven gevraagd wordt? Dat is toch

uiteindelijk waar de ruime meerderheid
van de studenten terecht komt. Niet in
het wetenschappelijk onderzoek, maar
in het bedrijfsleven. En wil het nu net
gebeurd zijn dat de studie OML voor het
eerst in jaren van de troon is gestoten als
beste studie in ons vakgebied. We moeten
voorkomen dat we het PvdA van de
afstudeerders worden. Prima principes,
maar niet populair bij de jonge garde van
bedrijven. En zeggen dat ‘het gaat om
het denkniveau’, dat vind ik ook maar
niks. Dat is toch vooral een uitspraak
die rechtenstudenten gebruiken om
hun studiekeuze te rechtvaardigen.
Ach, misschien ben ik een beetje
gehersenspoeld door mijn eerste
maanden als arbeider en kom ik later
nog terug van deze uitspraken. Ik hoop
het. En die Wagner Whitin heuristiek
die kan ik in ieder geval toepassen. Dat
kunnen toch niet heel veel mensen
zeggen. Dat pakken ze me niet meer af.

Cas van Elderen

Alumnus Technische Bedrijfskunde
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