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Duurzaamcirculaire deeleconomie
Zoals ik twaalf maanden geleden het stokje overnam van mijn voorganger, gaat nu ook
Ward het stokje van mij overnemen als hoofdredacteur van de SCOPE. Het afgelopen
jaar heeft de SCOPE weer een hele ontwikkeling doorgemaakt. Veel is hetzelfde
gebleven, maar er is ook zeker het een en ander veranderd. Een van die ontwikkelingen
die mij zelf is opgevallen is dat steeds meer artikelen geschreven worden richting
thema’s als circulaire- of deeleconomie. Bijna ongeacht het thema van de SCOPE zelf.
Dit jaar organiseert Industria zelfs een congres rondom het thema. Ook als ik om me
heen kijk in het nieuws zie ik dat er steeds meer focus is op het duurzaamheidsaspect
van ondernemen. Het gaat tegenwoordig blijkbaar zelfs zo ver dat fusies of overnames
afketsen door verschillende visies op duurzaamheid.

Aan dit nummer werkten mee Martijn van
Aspert, Ties Buiting, Sabrina Habes, Jan
Jonker, Astrid Koomen, Tim de Jonge, Jelle
Leermakers, Anniek Mauser, Amber van
Oort, Kevin Pennekamp, Maijke Receveur,
Simone Resing, Maurice Smedts, Kim
Steffers, Frank Soons, Aouatif Tawfik,
Maximiliano Udenio, Tara Veldhuizen, Anke
Wijnen

Toch is duurzaam ondernemen niet iets vanzelfsprekends. Het blijft voor veel
ondernemers moeilijk om de duurzaamheid van een beslissing net zo zwaar te wegen
als de winstgevendheid. Er moet, zoals dr. Maximiliano Udenio verderop in deze
SCOPE betoogt, een cultuuromslag plaatsvinden. En deze cultuuromslag zal door de
knappe koppen van deze wereld voorbereid moeten worden. Het zal dan ook misschien
uiteindelijk wel ‘the green road to profit’ moeten worden, in plaats van ‘the road to green
profit’.

Cover foto Karsten Würth

Maar om als bedrijf echt duurzaam te zijn is deze cultuurslag natuurlijk niet genoeg, hij
moet ook ondersteund worden door de goede mensen. Als er iemand weg gaat moet er
iemand anders met dezelfde, of betere gedachtegang voor in de plaats komen. Zo ook bij
SCOPE. Ward zal komend jaar met zijn creativiteit, strakke planning en duidelijkheid de
SCOPE ongetwijfeld weer tot een nieuw niveau tillen.
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Tot slot wil ik jullie graag bedanken voor het lezen van de SCOPE en voor de laatste maal
ontzettend veel leesplezier wensen!

Maarten van Asseldonk
Hoofdredacteur
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Sustainable Business
Duurzaamheid is in de huidige maatschappij een alledaags onderwerp. Iedereen
heeft wel eens gehoord dat de mens moet veranderen in het verbruik van
kostbare grondstoffen. De toekomstige staat is bekend: verbruiken zal vervangen
moeten worden door hergebruiken. De grote vraag is echter op welke manier
je dit het best kunt bereiken. Maximiliano Udenio vertelt over een van zijn
onderzoeken waarin een oplossing wordt gezocht voor het omschakelen naar
duurzamer vervoer.

TEKST Sophie Stalpers DESIGN Koen Hofstraat FOTOGRAFIE Ward Beekmans

Groen op de weg

De afgelopen jaren zijn er veel
onderzoeken gedaan waaruit bleek
dat elektrische voertuigen beter voor
het milieu zijn dan voertuigen die
rijden op brandstoffen als benzine en
diesel. Dit concept op zichzelf is niet
heel interessant meer, maar het is wel
interessant wat er met deze kennis
gedaan kan worden. Stel je voor dat
bedrijven in Nederland over twintig jaar
volledig op elektrisch vervoer willen
draaien. Dit is dan de staat om naartoe
te werken. De grote vraag is: hoe kan
dit bereikt worden? Als een bedrijf
elektrische voertuigen heeft, wanneer
moeten deze dan worden opgeladen?
Welke manier van elektrisch laden zal
het meest efficiënt zijn? Waar kunnen
oplaadpunten het beste komen en wie
moet deze beheren? Maximiliano zal
met zijn onderzoek op deze vragen
ingaan en daarmee een optimale
SCOPE SEPTEMBER 2017
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manier zoeken voor elektrisch rijden
binnen Nederland. Hierin gaat het dus
zowel om ‘the road to green profit’ als
om ‘the green road to profit’.
Netwerk van laadstations

In de huidige samenleving is er een
uitgebreid netwerk opgebouwd van
tankstations, waardoor elk voertuig op
elk moment aan brandstof kan komen.
Echter is het bij een elektrisch voertuig
veel lastiger om deze op elk willekeurig
moment op te laden. Om tot een staat
te komen waar 100% van het transport
elektrisch is, zal er een netwerk moeten
worden opgebouwd van oplaadpunten
voor
elektrische
voertuigen.
Maximiliano vertelt: ‘Waarschijnlijk
is de optimale manier om dit netwerk
op te bouwen een waarin huidige
tankstations worden omgebouwd tot
laadstations voor elektrische voertuigen.

Bij huidige tankstations is er al plek
waar voertuigen kunnen stoppen.
Deze stations zitten op strategische
plekken door heel het land. In totaal
zijn er nu rond de 4200 tankstations
verspreid over heel Nederland. Ideaal
gezien zijn er voor het opbouwen van
een elektrisch netwerk minstens 250
laadstations voor elektrische voertuigen
nodig in Nederland, bij de aanname
dat je maximaal een half uur wil rijden
bij een lege accu. Echter, als je bereid
bent om maximaal een uur te rijden
tot het dichtstbijzijnde laadstation,
heb je maar ongeveer 25 laadstations
nodig. Daarbij komt het probleem dat
het opladen van een elektrisch voertuig
significant langer duurt dan het tanken
van diesel of benzine. Het opladen
van een accu duurt tot ongeveer 8 uur,
wat geen efficiënte oplossing is. Een
andere mogelijkheid is om stations te

“Hopelijk zal in 5 tot 10 jaar niet
meer de ‘business case’ centraal staan,
maar een ‘sustainability case’.”
bouwen waar een lege accu kan worden
vervangen door een volle accu en het
station continu lege accu’s weer oplaadt.
Daarnaast worden ook fast-charge
opties meegenomen in het onderzoek.’

opleveren. Na dit onderzoek hopen we
bedrijven betere richtlijnen te kunnen
geven welke tankstations het best als
eerst kunnen worden omgezet naar
laadstations en hoe dit netwerk optimaal
kan worden verspreid over Nederland.’

Toepassingen

Een dergelijk onderzoek met een
generieke oplossing voor het schakelen
van voertuigen op brandstof naar
elektrische voertuigen, kan bijdragen
aan de verandering binnen Nederland.
Onderzoek en implementatie van
uitkomsten kunnen hand in hand
gaan, maar soms zijn generieke
oplossingen voldoende om nieuwe
ideeën te stimuleren binnen bedrijven.
Het onderzoek moet besluitvormers
inspireren om een solide plan
voor veranderingen op te zetten
en niet willekeurig te handelen.
Maximiliano vertelt voor wie hij denkt
dat uitkomsten bovenal van belang
kunnen zijn: ‘Bedrijven die actief
bezig zijn met logistiek hebben veel
kosten in transport. Het schakelen
naar elektrische voertuigen kan vooral
voordelig zijn voor bedrijven die
leveringen doen op korte afstanden,
zoals DHL of PostNL. Deze bedrijven
realiseren zich dat ze zullen moeten
veranderen om in de toekomst de
concurrentie voor te kunnen blijven.
In eerste instantie is het opzetten van
een dergelijk elektrisch netwerk erg
duur, maar hoe meer vrachtwagens
en stations er zijn, hoe meer het zal

Verandering van denkwijze

Als je naar onderzoek binnen de
supply chain kijkt, is er een ding
dat opvalt. De afgelopen 40 jaar was
onderzoek voornamelijk gebaseerd
op kostenoptimalisatie en zijn er veel
denkkaders ontwikkeld voor de manier
waarop bedrijven zo efficiënt mogelijk
kunnen functioneren. Tegenwoordig
voegen we een nieuwe doelstelling toe
aan alle denkkaders: duurzaamheid.
Hierdoor is er niet meer één concept
dat moet worden geoptimaliseerd,
maar zijn dit er twee. De grootste
uitdaging bij een onderzoek is om de
uitkomst zo te presenteren dat het niet
alleen bijdraagt aan een duurzamere
wereld, maar ook aan meer winst
voor bedrijven. Maximiliano: “Uit
onderzoeksperspectief is het fijn om
één doel te hebben, dus één concept
om te optimaliseren. Het wordt voor
bedrijven in de toekomst steeds
duurder om niet duurzaam te zijn. Ik
hoop dat in 5 tot 10 jaar niet meer de
‘business case’ centraal zal staan, maar
een ‘sustainability case’, waardoor de
wereld steeds duurzamer zal worden.”

Elektrisch rijden
Een elektrisch voertuig wordt aangedreven
door een elektromotor. De elektriciteit
is afkomstig van chemische energie
die wordt opgeslagen in accu’s, uit een
brandstofcel (waterstofauto) of rechtstreeks
afkomstig uit zonnepanelen. Het grootste
voordeel van een elektrisch voertuig
boven een benzine- of dieselvoertuig is
dat een elektrisch voertuig klimaat- en
milieuvriendelijker is tijdens het gebruik.
Daarbij is de elektromotor ook kleiner en
stiller dan de benzine- of dieselmotor en ligt
de prijs per kilometer lager. Nadelen zijn de
hogere aanschafprijs, een lagere actieradius
en een langere tijd totdat het voertuig weer
is opgeladen.

“Mijn doel is niet alleen het ontwikkelen
van een direct implementeerbaar plan,
maar ook het stimuleren van nieuwe
denkwijzen.”
SEPTEMBER 2017 SCOPE
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Sustainable Business
Alle betrokken partijen weten dat het er ooit van moet komen, maar
toch wordt het door de jaren heen alleen maar uitgesteld. ‘Een kwalijke
zaak’, aldus Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de
Radboud Universiteit. Aan de hand van allerlei voorbeelden en feiten
legt hoogleraar Jonker uit hoe en waarom wij duurzaam zouden moeten
ondernemen, met de nadruk op wij: duurzaam ondernemen doen we
namelijk samen.

TEKST Koen Pittens DESIGN Koen Hofstraat

Duurzaam ondernemen
Ik, Koen, had de eer om Jan Jonker
te ontmoeten op zijn eerste werkdag
van zijn nieuwe werkjaar. Vrijwel
direct werd ik aan het denken gezet
over hetgeen waarvoor hij zich al
die jaren heeft ingezet: duurzaam
ondernemerschap. De vraag die echter
in mijn hoofd bleef zitten, tevens de
vraag waar ondernemers vandaag de
dag nog steeds tegenaan lopen, is:
hoe dan? Aan de hand van een simpel
voorbeeld legt Jonker het mij uit: “We
hebben allemaal een smartphone, maar

wat gebeurt er met onze smartphone als
we hem weggooien? Meestal gebeurt er
niks mee, en dat terwijl zo’n 80% van
de telefoononderdelen recyclebaar zijn.
Bedrijven als Umicore en Phonebloks
zijn hier daadwerkelijk wat mee gaan
doen, en met succes. Maar ook het
volgende: tegenwoordig worden er
huizen volledig van energie voorzien
door zonnepanelen, waarom onze
telefoon nog niet? Ontwikkel eens een
hoesje met een zonnepaneeltje er op en
elektronisch opladen hoeft niet meer.”

“Samenwerken is dé sleutel
tot circulair ondernemen.”
Het circulaire ondernemen

De technologie is er, de wil om duurzaam
te ondernemen wordt door veel
bedrijven uitgesproken en toch gebeurt
het te weinig. Vooral het begrip ‘circulair
ondernemen’ komt steeds vaker voorbij.
Volgens Jonker gebeurt het nog te
weinig omdat alle betrokken partijen

Casus WesterZwam. Uit: ‘Een zwaluw voorspelt niet veel goeds’ door Jonker, J., Stegeman, H., Faber, N. en Kothman, I. (2007)
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Jan Jonker
Jan Jonker is hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen. Alvorens hij promoveerde in de bedrijfswetenschappen heeft hij
Welzijnskunde en Organisatiesociologie gestudeerd in Leiden. Naar eigen zeggen was
hij een ‘geflipte, efficiënte student’ en ging hij pas na zijn studie ‘echt studeren’. Zijn
passie voor duurzaamheid heeft hij in die tijd écht ontwikkeld. Na gewerkt te hebben
in de consultancy is hij op de Radboud Universiteit terecht gekomen. Als hoogleraar is
Jonker vooral bezig met onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen
op het gebied van duurzaamheid. Naast zijn baan als hoogleraar adviseert en helpt hij
partijen die willen verduurzamen. Naast zijn baan als hoogleraar schreef Jonker in 2014
de bestseller ‘Nieuwe Business Modellen: Samen Werken aan Waardecreatie’.

niet de benodigde verantwoordelijkheid
pakken om een circulair businessplan te
laten werken. Hij legt uit: “De betrokken
partijen zijn in te delen in drie groepen:
de consument, de producent en de
overheid. We praten al tientallen jaren
over het circulaire ondernemen, maar
pas sinds september vorig jaar staat dit
echt op de agenda. Voor het circulaire
ondernemen zijn er kringlopen tussen
partijen nodig. Als er een concreet
businessplan is, hebben producenten
de taak om alle betrokken partijen in
dezelfde kringloop te overtuigen om
mee te werken, zodat de kringloop
gesloten kan worden. Dit kan alleen
bereikt worden door samenwerking
tussen de partijen. Samenwerken is dé
sleutel tot circulair ondernemen.“
Circulair ondernemen is vandaag de dag
al mogelijk. Een uitstekend voorbeeld
van circulair ondernemerschap vinden
we bij WesterZwam, een bedrijf uit
Drenthe dat koffiedrab ophaalt bij lokale
restaurants. Inderdaad, koffiedrab kan
worden gerecycled, legt Jonker uit:
“Koffiedrab is een kweekmiddel voor
oesterzwammen.
Oesterzwammen
kunnen als product op zich geleverd
worden aan restaurants, maar het kan
ook gebruikt worden in de productie tot

kroketten bijvoorbeeld. WesterZwam
laat zien dat een dergelijk plan tot
circulair
ondernemen
succesvol
kan zijn. Het haalt koffiedrab op bij
restaurants en brengt na een tijdje
volgroeide oesterzwammen terug.”
Luie consumenten

Het
duurzaam
ondernemerschap
gericht op ons, consumenten, loopt nog
niet zoals velen hopen. Volgens Jonker
heeft dat deels te maken met de luiheid
van de consument. “Consumenten zijn
niet voor niets consumenten, ze zijn
gewoon heel erg lui. Consumenten
zullen pas een product kopen als dat
product aantoonbaar waardevol is voor
hen. Duurzame producten moeten
daarom waardevoller worden, denk
hierbij aan zo’n telefoonhoesje met
een zonnepaneeltje. Ik ben er van
overtuigd dat een dergelijke waarde
ook de visie van de consument betreft
duurzaamheid veranderd.”
Jonker vervolgt zijn uitleg met een
voorbeeld uit de kledingindustrie. 70%
van de kleding die wij weggooien,
wordt niet gescheiden. Dat is een
kwalijke zaak. Jonker legt uit: “Vezels
die in onze kleding en textiel zitten,
kunnen worden hergebruikt. Veel

consumenten weten het niet, of weten
het wél, maar doen er niks mee.
Waarom niet? Omdat het ‘verantwoord
weggooien’ van kleding geen enkele
waarde heeft voor de consument zelf.
Waarom zetten we bijvoorbeeld niet één
euro statiegeld op een T-shirt? Pas dan
zal de consument een waarde inzien
dat de duurzaamheid ondersteunt.
Helaas wordt er ook met vele andere
producten niet verantwoord omgegaan.
Consumenten die meewerken aan
een duurzame maatschappij, zijn nu
gewoon vrijwilligers. Deze vrijwilligers
zijn een voorbeeld voor consumenten.”
Om het aandeel van circulair
ondernemerschap in Nederland te laten
groeien, zullen bedrijven logischerwijs
circulaire business modellen moeten
gaan ontwikkelen. Omdat het aandeel
van de circulaire economie in de
hedendaagse lineaire economie veel te
laag is, pleiten Jonker en vele anderen
voor een versneld transitieproces naar
circulair ondernemen. Onder andere
instanties als MVO Nederland en De
Groene Zaak helpen bedrijven om het
transitieproces te versnellen. Enkele
maanden terug kwam naar buiten dat
beide ondernemingen in de toekomst
samen zullen gaan werken. Zo kan

“Toch staan we vandaag de
dag pas aan het begin van de
duurzaamheidsomslag.”
SEPTEMBER 2017 SCOPE
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er een snel en uitgebreid platform
gevormd worden voor ondernemers die
streven naar duurzaam ondernemen.
Jonker zelf vindt dit een goede zaak en
een samenwerking tussen deze twee
partijen is volgens hem ‘meer dan
genoeg’ voor Nederland.
Eén zwaluw voorspelt veel goeds

Al sinds de jaren ’60 staat duurzaam
ondernemen op de politieke agenda
en toch staan we volgens Jan Jonker
vandaag de dag pas aan het begin van
de duurzaamheidsomslag. Vaak kwam
de overheid haar beloften niet na of
kon deze niet vervullen. Het lag echter
niet alleen aan de overheid, legt hij uit:
“Producenten zijn te passief geweest
in het ondernemen: er werd niet
samengewerkt. Daarnaast neem ik het
giganten als Samsung en Apple uiterst
kwalijk dat zij niet het voortouw nemen
op weg naar een duurzame economie,
maar dat het de ‘kleintjes’ zijn die het
moeten doen. Ook bij consumenten
was het besef er niet meteen. “Stiekem
ben ik blij met schandalen als de
olieramp van BP in 2010, maar ook
nu met de besmette eieren. Ook dat
zet consumenten aan het denken
over het belang van duurzaamheid.

Consumenten kunnen namelijk óók het
voortouw nemen.”
Dat consumenten het voortouw
kunnen nemen, blijkt uit het nieuwe
zonnepanelenpark in Den Haag. Dit
park is ontwikkeld door coöperatie
Groen Hofzicht, dat bestaat uit
bewoners van omliggende wijken. De
komende 15 jaar kan hiermee 953 ton
CO2 bespaard worden. Om je er iets bij
te kunnen voorstellen: je kunt met 1 ton
CO2 zo’n 16.000 km treinreizen! Tel uit
je winst.

circulaire ondernemen op gang houden,
kan als indrukwekkend en zeer positief
gezien worden. We moeten er alleen
samen voor zorgen dat we over enkele
jaren kunnen concluderen dat deze
zwaluwen daadwerkelijk veel goeds
voorspelden.

Na afloop van ons gesprek kreeg ik
een klein boekje mee. Dit boekje
bevat de resultaten van het landelijk
onderzoek van afgelopen jaar naar
businessmodellen voor de circulaire
economie. De titel luidt: “Een zwaluw
voorspelt veel goeds.” Eerder in dit
artikel gaf ik al aan dat bedrijven als
Umicore, Phonebloks en WesterZwam
voorbeelden zijn van ondernemingen
die laten zien dat circulair ondernemen
kan werken in de huidige economie.
Alleen kan ik me voorstellen dat jullie,
net als ik overigens, nog nooit gehoord
hadden van deze ondernemingen. Het
feit dat kleine ondernemingen als deze
het debat over duurzaamheid en het

“Consumenten die meewerken aan
een duurzame maatschappij, zijn nu
gewoon vrijwilligers.”
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Wie wij zijn?
First
Consulting
een snelgroeiende no-nonsense consultancy organisatie met een passie voor operationele processen.
Wie
wij iszijn?

Wij helpen toonaangevende bedrijven bij het verbeteren van hun operationele performance. Deze verbetering is meetbaar,
First Consulting is een snelgroeiende no-nonsense consultancy organisatie met een passie voor operationele processen.
levert duurzaam resultaat op en wordt bereikt door het aanpassen van processen, technologie en organisatie. Dit resultaat
Wij helpen toonaangevende bedrijven bij het verbeteren van hun operationele performance. Deze verbetering is meetbaar,
bereiken onze medewerkers samen met de werknemers van onze klanten. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven in de
levert duurzaam resultaat op en wordt bereikt door het aanpassen van processen, technologie en organisatie. Dit resultaat
infrastructuur, telecombedrijven, banken en verzekeraars, bedrijven in de retail & industrie en energiebedrijven. Wij
bereiken onze medewerkers samen met de werknemers van onze klanten. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven in de
onderscheiden ons in de markt door diepgaande proces- en systeemkennis constant te combineren met operationele
infrastructuur, telecombedrijven, banken en verzekeraars, bedrijven in de retail & industrie en energiebedrijven. Wij
realisatiekracht.
onderscheiden ons in de markt door diepgaande proces- en systeemkennis constant te combineren met operationele

realisatiekracht.
Het
maximale uit jezelf halen?
Het maximale
uit staan
jezelf
Persoonlijke
ontwikkeling en plezier
bij onshalen?
hoog in het vaandel. In onze platte organisatie geven wij je zowel als
startende als ervaren consultant snel veel verantwoordelijkheden en daarmee een steile leercurve. Hierin kies jij samen met
Persoonlijke ontwikkeling en plezier staan bij ons hoog in het vaandel. In onze platte organisatie geven wij je zowel als
je mentor je eigen ontwikkelpad: doorgroeien naar een projectmanagersrol, een verbreding als consultant of juist een
startende als ervaren consultant snel veel verantwoordelijkheden en daarmee een steile leercurve. Hierin kies jij samen met
specialistische rol. Training on the job vinden we belangrijk, maar we bieden ook groepstrainingen op allerlei vlakken.
je mentor je eigen ontwikkelpad: doorgroeien naar een projectmanagersrol, een verbreding als consultant of juist een
Daarnaast organiseren we zes keer per jaar sportieve en uitdagende events. Wil jij het maximale uit jezelf halen en dagelijks
specialistische rol. Training on the job vinden we belangrijk, maar we bieden ook groepstrainingen op allerlei vlakken.
slim resultaat realiseren met een enthousiaste groep collega’s? Neem dan contact met ons op.
Daarnaast organiseren we zes keer per jaar sportieve en uitdagende events. Wil jij het maximale uit jezelf halen en dagelijks

slim resultaat realiseren met een enthousiaste groep collega’s? Neem dan contact met ons op.

Join first!

firstconsulting.nl

Sustainable Business
Boven de omliggende bebouwing torent het uit; het Unilever kantoor aan
de Nassaukade in Rotterdam. Het gebouw is tekenend voor het onderwerp;
Unilever streeft er naar om met kop en schouders boven de competitie
uit te steken als het om duurzaamheid gaat. “Ik ben hier uitgenodigd om
te praten met Anniek Mauser, Aouatif Tawfik en Ties Buiting over hoe
duurzaamheid aangepakt wordt en wat voor gevolgen dat voor het bedrijf
heeft.”
TEKST Gerard Koudstaal FOTOGRAFIE Hilde Weerts & Rotterdam.info DESIGN Maarten van Asseldonk

Opstappen of achterblijven

In de lobby van het hoofdkantoor worden er
geen doekjes om gewonden; Unilever staat
voor duurzaamheid. Doelen, resultaten,
initiatieven en illustraties bedekken een groot
deel van de muur; zelfs de waterbekers die we
uitgereikt krijgen adviseren me ze opnieuw
te gebruiken. Hoewel deze bekleding nieuw
en “hip” lijkt, is een oog voor duurzaamheid
geen nieuw terrein, zo vertelt Anniek
Mauser. Anniek is directeur duurzaamheid
en inmiddels al bijna 16 jaar werkzaam bij
het bedrijf. “Duurzaamheid zit in het DNA
van Unilever. Sinds de oprichting wordt er
aandacht aan besteed; toen ging het over
zaken als sociale huisvesting, productaanbod
en hygiëne. In de jaren tachtig werd
dit uitgebreid met duurzaamheids- en
milieumanagement in fabrieken. Met name
op het gebied van eco-efficiency, afvalwater en
energie. In de jaren negentig was het Antony
Burgmans die een focus op duurzame
landbouw, water en visprogramma’s heeft
geïnitieerd. Het ging toen vooral om het
veiligstellen van grondstoffen op de langere
termijn. Broeikasgasreductie kwam buiten
impactreductie in eigen fabrieken nog
SCOPE SEPTEMBER 2017
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nauwelijks ter sprake, want in de eigen
operatie was Unilever een kleine speler.”
In die tijd was het “ketendenken”, een
benadering waar bij het bepalen van de
invloed van een bedrijf op het milieu
gekeken naar het hele productieproces,
van grondstoffen tot productgebruik, niet
gebruikelijk. “Maar wel werden in die tijd
de eerste stappen gezet in het uitvoeren van
levenscyclus analyses om een idee te krijgen
hoe de impact door die hele keten eruit zag.”
De inspanningen tot dan toe gingen ook
zeker niet onopgemerkt; het bedrijf heeft
al sinds het begin een koppositie op lijstjes
verschillende
duurzaamheidsbeoordelaars
gehad, waaronder de Dow Jones Sustainability
Index.
Paul Polman
Met de komst van de nieuwe en huidige
CEO Paul Polman in 2009 kwam het thema
duurzaamheid in een stroomversnelling, door
duurzaamheid te integreren in de strategie
van Unilever. Een van de belangrijkste
stappen hierin was de introductie van het
Unilever Sustainable Living Plan (USLP).

Hierin werden concrete doelen voor 2020 van
Unilever op het gebied van duurzaamheid
zwart op wit vastgelegd, met als hoofddoel
het bedrijf te laten groeien en tegelijkertijd
haar milieuvoetafdruk los te koppelen van
de groei en haar maatschappelijke impact
vergroten. Anniek vertelt hoe dat plan tot
stand is gekomen: “We zijn gaan analyseren
waar écht de impact van ons bedrijf zit, als we
naar de hele keten kijken. Wat zijn de grote
problemen die ons raken en waar kunnen
we een verschil maken? Uit deze analyse
zijn concrete thema’s gekomen, zoals water,
afval, broeikasgas vermindering, duurzame
landbouw, voeding, gezondheid en welzijn,
en sociale impact.” Hierin worden onder
andere problemen zoals klimaatverandering,
armoede, sociale ongelijkheid en de positie
van vrouwen aangekaart.
“Deze analyse was een hele nuttige exercitie,
die tot belangrijke inzichten heeft geleid,”
vervolgt ze. “ Maar twee procent van onze
milieu-impact wordt veroorzaakt door de
productie in onze fabrieken. Verbeteringen
op dit vlak zijn dus belangrijk, maar zeker

niet genoeg. Twee derde van onze impact
wordt veroorzaakt door het gebruik van
onze producten door consumenten. Denk
dan met name aan het opwarmen van water
voor het wassen en douchen. Bij onze home
en personal care producten ligt dat zelfs
rond de vijfentachtig procent. Voor de rest
ligt onze impact vooral bij de productie van
landbouwgrondstoffen.
Deze
inzichten
hebben enorm geholpen om doelstellingen
uit te kunnen zetten waarmee we de grootste
positieve impact maken.” Dat en het feit dat
het plan zo ambitieus is, vindt Anniek wat het
verschil maakt. “Het is natuurlijk veilig om
een doel te stellen waarvan je weet dat je ze
gaat halen. Dat hebben we niet gedaan. We
hebben echt de stip op de horizon durven
zetten, het was de moed en visie van Paul
Polman om dat te doen.” Voor Unilever is het
meten van de impact en het reduceren ervan
noodzaak, geen filantropie. Duurzaamheid
wordt gezien als het enige langere termijn
houdbare businessmodel.
Impactreductie
Anniek vertelt dat ze voor 80% van de doelen
van 2020 goed op koers liggen. Er blijven
echter een paar hardnekkige uitdagingen
over. De eerste en grootste uitdaging die
Anniek noemt, gaat over de milieu-impact,
die gehalveerd moet worden. “Water- en
afvalimpactreductie gaan goed, maar CO2impact is tot nu toe juist 8% gestegen, dat is
dus zelfs de verkeerde kant op.” Anniek geeft
aan dat dit komt doordat CO2-impact, zoals
uit het interne onderzoek bleek, vooral bij
warm watergebruik door consumenten die
wassen en douchen met Unileverproducten
ligt. “40% van Unilevers wereldwijde CO2impact wordt veroorzaakt door Amerikanen
die douchen met onze producten. Je kunt
je voorstellen wat er gebeurt met onze

impactcijfers als je een succesvol groot
Amerikaans shampoomerk overneemt.”
Volgens Anniek is dit echter geen reden
om niet meer in de Amerikaanse markt te
investeren. “We doen niet aan managing by
numbers. Bij deze aankoop van een groot
merk in de VS gaan onze cijfers weliswaar
achteruit, maar door een groter aandeel in
die markt krijgen we de mogelijkheid een
grotere positieve invloed te hebben, zo moet
je er naar kijken. Onze aanpak is tweeledig:
enerzijds productinnovaties die consumenten
helpen hun verbruik te verlagen, zoals
droogshampoo of leave-on conditioners.
Anderzijds gaat het om bewustwording, door
middel van voorlichting en programma’s zoals
WaterSpaarders, wat we met onder andere het
Wereld Natuur Fonds hebben opgezet.”

”Duurzaamheid is het
enige lange termijn
houdbare businessmodel.”
Een andere grote uitdaging is voeding.
Unilever heeft ambitieuze doelstellingen op
het gebied van zout-, suiker- en vetreductie,
waarbij de uitdaging is dat de markt ook
mee moet gaan. “Het is fantastisch wat er
vanuit R&D allemaal wordt ontwikkeld,
zoals een technische innovatie waarmee
we in staat zijn met minder suiker en vet
toch dezelfde smaakbeleving van onze
ijsjes te behouden . Vervolgens moeten de
consumenten natuurlijk ook echt bewuste
keuzes gaat maken.” Daarnaast vertelt ze
dat de sourcing van grondstoffen ook veel
uitdagingen met zich meebrengen. “Unilever
is de grootste speler van de wereld op het
gebied van thee en palmolie, hoe ga je al de
aanvoerketens controleren? Het gaat om

7,6 miljoen ton grondstoffen per jaar in het
totaal. Het waarborgen van een duurzame
productie doen wij via ons eigen duurzame
landbouwprogramma
(de
Unilever
Sustainable Agriculture Code) en externe
certificeringsorganisaties zoals Rainforest
Alliance, Fairtrade, Beter leven, FSC of de
Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie.”
Volgens Anniek gaat afvalreductie over
het algemeen soepeler. “Een deel van ecoefficiency bestaat uit kostbesparingen en
gaat over dingen slimmer en efficiënter
doen. Waar het dilemma tussen goedkoop
en duurzaam niet bestaat, zijn natuurlijk
een stuk minder conflicten.” Ties vertelt
dat fabrieksafval een gebied is waar echt
vooruitgang is geboekt. “De doelstellingen
waren heel ambitieus, maar op sommige
gebieden kan de vooruitgang sneller
gaan dan van tevoren gedacht. Het is ze
uiteindelijk zelfs gelukt meer te reduceren
dan de doelstelling was.” Zoals het nu in
het USLP staat, heeft Unilever 97% van
het fabrieksafval weten te elimineren. Toch
blijven er ook hier uitdagingen bestaan.
“Bijvoorbeeld kleine-portie-verpakkingen in
sachets in Azië,” vertelt Anniek. “Zwerfafval
van sachetverpakkingen vormen een
grote uitdaging, met name in Zuidoost
Azië en India. Je wilt toegang verlenen tot
basisproducten aan de allerarmsten, in
verpakkingen die ze kunnen betalen. De
afval-inzamelingsinfrastructuur
ontbreekt
echter; het zwerfafval belandt in rivieren
en de zee. We hebben met partners een
technologie weten te ontwikkelen waarbij
deze sachets weer omgezet kunnen worden
naar olie en grondstoffen. Dit is het resultaat
van jarenlange ontwikkelingen en grote
investeringen en we zijn er nog niet.”

Anniek Mauser
Master Environmental Management & Master Business
Economics, UvA PhD Sustainability management, UvA

Anniek is directeur duurzaamheid voor
Unilever Benelux en is al zestien jaar
werkzaam voor het bedrijf. Oorspronkelijk
wilde ze voor een kleine onderneming
gaan werken, totdat ze zich realiseerde
dat ze bij een grote onderneming als
Unilever een veel groter verschil kan
maken
als
duurzaamheidsexpert.

SEPTEMBER 2017 SCOPE

13

Sustainable Business
Dilemma’s
De afweging tussen kortetermijnwinst en
duurzaamheid speelt bij veel uitdagingen van
Unilever. Het is een publiek genoteerd bedrijf,
dus er bestaat druk van aandeelhouders om
winst te maken en uit te keren. “Je kan wel een
investering van een miljoen in R&D steken
om een product duurzamer te maken, maar
het is altijd de vraag of consumenten daar op
zitten te wachten en of het zich op de korte
termijn uitbetaalt,” zo vertelt Ties. Dat dit
dilemma erg actueel is, bleek in februari dit
jaar. Een overnamepoging van Kraft Heinz
werd weliswaar afgeslagen, maar daarbij
kwam het gedachtegoed van Unilever wel in
gevaar. Bij een hogere kortetermijnwinst is
het makkelijker om dit soort problemen te
voorkomen, omdat de investeerders dan meer
vertrouwen in de huidige koers hebben.
Een ander dilemma wat binnen Unilever
speelt is de vraag of het bedrijf zich nog wel
bezig moet houden met het produceren
van producten die niet duurzaam zijn. Als
de gezondheid van de wereldbevolking
het belangrijkste doel is, waarom verkoopt
Unilever dan bijvoorbeeld ijsjes en frisdrank?
“We hebben niet de illusie dat mensen geen
ijs meer gaan eten als we het niet verkopen,”
vertelt Anniek. “We kiezen er daarom voor
om onze innovatiekracht in te zetten om met
betere alternatieven te komen. We stappen
bijvoorbeeld bij Ice tea volledig over op Stevia.
Een ander voorbeeld is compressed deodorant.
Deo rollers zijn weliswaar beter voor het
milieu, maar minder gewild bij de consument.
We kwamen er door onderzoek achter dat het
medium van de deodorant veel belangrijker is
dan het merk, het simpelweg niet verkopen
van de spuitbus bood dus geen oplossing.“
Daarom is er compressed deo ontwikkeld;
het vertrouwde medium in een duurzamere

verpakking met een 25% lagere CO2-impact.
Transport
Ties Buiting vertelt hoe Unilever ook
met transport een verschil probeert te
maken. Duurzaamheid wordt in transport
geïntegreerd in het systeem met behulp van
drie c’s: “customer service , costs en carbon.
Dat zijn dan ook de drie hoofddoelen waarmee
ik gewerkt heb. Duurzaamheid is dus
gemiddeld een derde van je werk en bepaalt
een derde van alles waar je mee bezig bent.”
Volgens hem is de combinatie van die drie
c’s bij transport een stuk makkelijker dan op
andere plekken in het bedrijf, omdat een deel
van het verbeteren van logistiek gaat over het
verbeteren van de efficiëntie. Daarbij verbeter
je in feite alle drie de pilaren tegelijkertijd.
Ties vertelt dat er binnen carbon een aantal
kernaspecten zijn waar op gelet wordt. “Ten
eerste is er truckfill. Als er 33 europallets in een
truck passen, zorg je dat je er ook altijd 33 in zet,
ook als dat soms tot wat meer voorraad leidt.
Denk ook aan het dubbelstacken van pallets, of
het combineren van zware en lichte producten
bij trucks met een gewichtscapaciteit, om ze
toch vol te krijgen.
Een ander aspect waar op gelet moet worden,
is temperatuurcontrole. Unilever vervoert
kwetsbare producten zoals ijs, margarine en
deodorant, die speciaal transport behoeven.
“We moeten er scherp op zijn dat we alleen
temperatuurcontrole gebruiken wanneer dit
echt nodig is. Een truck met de mogelijkheid
tot het controleren van temperatuur kost meer
energie en heeft minder capaciteit.”
Verder kijkt Unilever naar intermodaal
transport, waarbij zo veel mogelijk
binnenvaartschepen en treinen worden

ingezet als de situatie zich er voor leent. Ook
is Unilever bewust bezig met de brandstof
wanneer de trucks wél rijden, zo vertelt Ties.
“Op langere termijn willen we naar elektrische
schone energie gaan, maar in de tussentijd
zijn we met LNG bezig.”
Het overdragen van de duurzaamheidsagenda
van
Unilever
op
andere
bedrijven
is ook belangrijk bij transport. “We
betrekken onze vervoerders enorm in het
verduurzamingssproces. We verwachten
steeds meer een duurzame agenda van onze
partners, we willen dat ze intermodaal en LNG
aanbieden. We kijken ook met partners naar
truckfill, om te kijken of we misschien kleinere
ladingen van ons en andere bedrijven kunnen
combineren om samen één volle truck te laten
rijden. Zolang je het aantal betrokkenen bij
dat soort samenwerkingen beperkt, is dat heel
succesvol.” Anniek voegt daar aan toe: “Een
ex-collega van ons heeft een startup opgericht
om een platform op te bouwen dat dit proces
ondersteunt.”

“Nieuwe banen creëren,
dat is de toekomst!”
Employee engagement
Aouatif heeft nog iets belangrijks toe te
voegen aan dit verhaal. Volgens haar is het
succes van een organisatie op het gebied van
duurzaamheid altijd terug te leiden naar één
ding: employee engagement. Ze raakte tijdens
haar MBA geïnteresseerd in duurzaamheid
en ging daarom voor haar eindproject
onderzoek doen naar duurzaamheid. Ze wilde
er specifiek achter komen waarin een bedrijf
dat succesvol met duurzaamheid omgaat
verschilt met de rest. “Veel bedrijven doen

Aouatif Tawfik
Bachelor & Master Middle Eastern Studies, Universiteit Leiden
Executive MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus
Universiteit

Aouatif is al drieënhalf jaar werkzaam
als duurzaamheidsmanager en maakt
binnenkort een switch naar de marketing
afdeling. Ze heeft een bijzondere
achtergrond: oorspronkelijk begon ze met
Midden-Oosten studies, om vervolgens
te gaan werken bij de overheid. Tijdens
het volgen van een MBA besefte ze dat
ze duurzaamheid een erg interessant
onderwerp vond. Dit heeft er dan ook toe
geleid dat ze bij Unilever is gaan werken.
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Ties Buiting
Bachelor Technische Bedrijfskunde, TU Eindhoven
Master Operations Management & Logistics, TU EIndhoven

Na een bachelor Technische bedrijfskunde
en een master Operations Management and
Logistics is Ties bij Unilever terecht gekomen
als trainee aan het UFLP (Unilever Future
Leaders Program). In dat programma heeft
hij de logistiek van Unilever leren kennen
op locaties in België, Duitsland en Polen.
Hij is net terug om te werken op het hoofdkantoor op de Nassaukade in Rotterdam.

aan Corporate Social Responsibility,“ vertelt
ze. “Dat is heel goed, maar vaak naast de
business. Voor integratie heb je meer nodig
dan een goed plan, mensen moeten er in
hun dagelijkse werkzaamheden mee bezig
zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de
resultaten op het gebied van duurzaamheid.”
Die employee engagement kwam ze tegen
bij Unilever. “Er was een tool ontwikkeld,
’USLP in Action’, een online engagement en
empowerment platform gebaseerd op gaming
waarbij 10 minuten durende ‘challenges’
kunnen worden voltooid. Dat is leerzaam en
je wordt gemotiveerd om met je collega’s in
gesprek te gaan. Dit duurde zes weken met
zes verschillende onderwerpen. Er was ook
een competitief element ingebouwd; er werd
in teams samengewerkt en er werd een score
bijgehouden. Zoiets was heel vernieuwend. Ik
merkte dat werknemers goed onderwezen en
ondersteund werden om met duurzaamheid
aan de slag te gaan.” Die realisatie, samen
met het feit dat ze de doelstellingen van
Unilever uitdagend en ambitieus vond,

hebben ertoe geleid dat ze bij Unilever ging
werken. Inmiddels werkt ze al drieënhalf jaar
bij Unilever en gaat ze binnenkort binnen
marketing verder. “Ik had nooit verwacht
bij marketing te passen, of dat ik daar aan
duurzaamheid kon bijdragen, maar omdat het
volledig geïntegreerd is kan dat juíst.”
Banen creëren
In haar huidige, ook extern gerichte functie,
komt Aouatif veel in contact met studenten.
“Een van de vragen die het meest gesteld
wordt is: “ik ben geïnspireerd, ik wil ook
kunnen bijdragen, welke banen zijn dat?”
Zoals je merkt was dat vroeger misschien
een
CSR
managementfunctie,
maar
tegenwoordig zit het overal. Nog belangrijker
echter; ik was een tijd geleden in Canada
bij een conferentie voor jonge leiders. Daar
zei Mohammed Younes, de grondlegger
van social entrepeneurship, het volgende:
“Waarom zijn jullie opzoek naar banen? Ga
banen creëren, dat is de toekomst!” Je merkt
dat studenten zich afvragen hoe ze in deze

wereld passen in plaats van dat ze iets nieuws
creëren. Dat is zonde, want we kijken naar de
aankomende generatie om met nieuwe ideeën
te komen.” Anniek kreeg ook een soortgelijke
vraag, en vertelt dat ze toen aanraadde om te
focussen op je eigen expertise, ervaring en
functiegebied en vanuit daar je passies na te
jagen en waar nodig een nieuwe functie te
creëren. Waar dat advies vandaan komt is wel
duidelijk; de vier verschillende functies die zij
bij Unilever gehad heeft, bestonden nog niet
voordat ze er aan begon.
Voor mij is één ding duidelijk; hier zitten drie
mensen die op hun eigen wijze, vanuit zeer
verschillende hoeken, de overtuiging hebben
dat duurzaamheid de toekomst is. Terwijl
het gesprek afgerond wordt met nog wat
persoonlijke meningen over internationale
politiek, noemt Aouatif een zin die mijn
indruk van de mentaliteit van Unilever goed
samenvat: “De trein is in beweging, je kan
opstappen, of achterblijven.”
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Internationaal
Het Tournament in Management and Engineering skills is een jaarlijkse case
study wedstrijd op Europees niveau. Hiervoor zullen teams, die uit drie of vier
mensen bestaan, eerst lokaal een case gegeven door een bedrijf oplossen. De
winnaar van deze lokale casewedstrijd gaat, geheel verzorgd door Interactie,
door naar een Europese halve finale. Waar die zal plaatsvinden, is nog onbekend.
De winnaar van de Europese halve finale gaat door naar de Europese finale die
plaats zal vinden in Wenen. Ook dit is een geheel verzorgde reis. Wil je meer
weten? Lees dan vooral verder.
TEKST Jari Flinterman DESIGN Koen Hofstraat

T.I.M.E.(S). voor een internationale
case study competitie
De zomer is helaas voorbij en de herfst
staat op het punt te beginnen. Dit
leidt normaal gesproken tot een diepe
‘na-zomerdepressie’, maar gelukkig
zijn er ook nog lichtpuntjes in deze
sombere tijd. Zo zijn de feestdagen
met bijbehorende festiviteiten in het
vizier. Gelukkig heeft het zuiden van
Nederland een manier gevonden
om de tijd tussen de feestdagen en
de lente te overbruggen, ook wel
carnaval genoemd. Hierdoor is de
‘na-feestdagendepressie’
op
een
vakkundige manier geremd. Blijft
over dat de na-zomerdepressie gestopt
moet worden. Interactie heeft hier
dé oplossing voor: een case study
wedstrijd.

meedoen gelijk verdeeld over twee
lokale halve finales. De beste vier uit
elke lokale halve finale gaan door naar
de lokale finale. Deze worden gekozen
door een jury, die bestaat uit mensen
vanuit het bedrijf dat de case geeft,
professoren en alumni. De case zal drie
uur duren en zal gevolgd worden door
een 15 minuten durende presentatie.
De case heeft een karakter dat aansluit
bij de studie Technische Bedrijfskunde.
De laatste jaren deden bedrijven als
KPMG, Accenture en Philips mee aan
de lokale rondes in Eindhoven. Dit jaar
zullen de halve finales verzorgd worden
door Lunetzorg en VDL . De doelgroep
van het evenement zijn alle Industria
leden, zowel Bachelor als Master.

T.I.M.E.S. Local qualification

Na de lokale halve finales komt
vanzelfsprekend de lokale finale.
Dit jaar zal de lokale finale verzorgd
worden door Mainfreight. Hier barst de
titanenstrijd echt los en strijden de acht
beste teams uit Eindhoven voor die

Voordat teams kunnen deelnemen
aan de T.I.M.E.S. op Europees niveau
moeten zij eerst op lokaal niveau
zegevieren. Op lokaal niveau zijn
er twee rondes. Er zullen 16 teams
SCOPE SEPTEMBER 2017
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felbegeerde winst en daarmee ook voor
een plek in de Europese halve finale.
T.I.M.E.S. (European)

Het winnende team mag door naar een
halve finale ergens in Europa. Ik hoor
de vraag al bij je opkomen: Wie doen
er nou eigenlijk mee aan die halve
finale? Het antwoord is universiteiten
die Technische Bedrijfskunde geven
en zijn aangesloten bij een groot
Europees netwerk genaamd ESTIEM.
ESTIEM staat voor European Students
of
Industrial
Engineering
and
Management. De naam zegt het al,
het is een netwerk dat is opgericht
voor
technisch
bedrijfskundige
studenten door heel Europa. Er zijn 80
studieverenigingen van universiteiten
bij aangesloten, zo ook Interactie. 72
hiervan nemen deel aan de T.I.M.E.S.
competitie. Van 72 universiteiten
neemt het beste team deel aan het
evenement. Deze 72 universiteiten,
of in ESTIEM termen ‘local groups’,

zullen, verdeeld over acht Europese
halve finales, strijden om een plek in
de finale. Deze halve finales vinden in
alle windstreken plaats. Van Porto tot
Moskou, van Stockholm tot Milaan en
zo kan ik dus nog 39 keer zo doorgaan.
Voor de halve finale waar Interactie aan
deel zal nemen is het nog onbekend
waar deze heen zal gaan. De afgelopen
jaren heeft Interactie deelgenomen
aan Europese halve finales in Brussel,
München en Sint Petersburg. Het hangt
voornamelijk van de tentamenplanning
af aan welke Europese halve finale er
zal worden deelgenomen, aangezien
de Europese halve finales in januari en
februari plaatsvinden.
Bij de Europese halve finale zullen er
in totaal twee cases moeten worden
opgelost. Het heeft dezelfde opzet als bij
de lokale rondes, dus weer cases van drie
uur en een afsluitende presentatie van
een kwartier. Het hele evenement zal
zo’n vijf dagen duren, oftewel er is ruim
de tijd om technisch bedrijfskundige
studenten van over heel Europa te leren
kennen en om te genieten van het ‘in
het buitenland zijn’. Zoals al eerder
genoemd krijgen deelnemende teams
reis en verblijf vergoed vanuit zowel
de organiserende studievereniging

als hun eigen studievereniging.
Verblijf vindt plaats in hotels en het
eten zal voornamelijk plaatsvinden
in restaurants. Het geeft wellicht een
indicatie over hoe prestigieus het
evenement is.

doorgedrongen tot de finale. In 2015
werd Eindhoven zelfs tweede in de finale
die in Darmstadt plaatsvond (zie foto).
Ook als je niet wint is het een goede
ervaring en de vaardigheden voor het
oplossen van cases zal toenemen.

De winnaar van de acht Europese
halve finales zullen doorgaan naar de
Europese finale die dit jaar in Wenen
plaatsvindt. Hier vindt de echte strijd
plaatsvinden en het kaf van het koren
gescheiden woden. De winnaar gaat
er vandoor met de titel ‘Industrial
Engineering and Management students
of the year’, iets wat zeker niet misstaat
op je CV. Deelname aan een Europese
case study wedstrijd kan naast een goede
ervaring ook een opstap geven naar
een internationale carrière. Bedrijven
die deelnemen aan de wedstrijd zijn
geïnteresseerd
in
internationale
technisch bedrijfskundige studenten.

De inschrijvingen zijn al geopend en
zullen sluiten op 15 november. Stel het
niet uit en schrijf je gauw in voor dit
evenement.

Deelname aan het evenement is gratis
dus schroom vooral niet om mee te doen
aan dit evenement. Je doet dit samen in
een team en het niveau van Technische
Bedrijfskunde in Eindhoven is, zeker
Europees zien, hoog. De afgelopen jaren
heeft het team uit Eindhoven het vaak
goed gedaan en is zelfs een aantal keer
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Elevator pitch
FOTOGRAFIE Hilde Weerts DESIGN Koen Hofstraat
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Lightyear
Introductie Lightyear
Ieder jaar wordt er door alle auto’s op de wereld
een lichtjaar gereden op fossiele brandstoffen.
Daarmee vernietigen ze de wereld. Het is ons doel
de wereld voor 2035 een lichtjaar op zonne-energie
te laten rijden. Om dit te realiseren introduceren wij
de ‘Lightyear One’, een auto welke zichzelf oplaadt
middels de zon.
Geschiedenis
De oprichters van Lightyear zijn allen oudteamleden van het Solar Team Eindhoven. Dat zij
in staat zijn om zonneauto’s te bouwen hebben
ze al twee keer bewezen. De twee prototypes:
‘Stella’ en ‘Stella Lux’ zijn beiden wereldkampioen
in de ‘cruiser class’ van de World Solar Challenge in
Australië.
De prototypes zijn energiepositief; ze produceren
meer energie dan dat ze gebruiken. Dat dit mogelijk
is komt voornamelijk door het lage energieverbruik
gecombineerd met een zonnepaneel. Dat gaan
we nu weer doen, maar dan met een ontwerp dat
aansluit bij de markt. Hiervoor maken wij gebruik
van onze kennis en netwerk van de afgelopen
vijf jaar aangevuld met nieuwe -binnenshuis
ontwikkelde- Intellectual Property.
Waar we nu staan
Na de lancering op 29 juni j.l. is een tsunami
aan (media) aandacht, kopers, sollicitanten en
potentiële partners over ons heen gekomen.
Inmiddels hebben al meer dan 50 mensen
aangegeven een auto te willen reserveren. Op
dit moment zijn we bezig met het werven en

inrichten van ons engineering team. Dit team
zal het ontwerp tot in detail uit gaan werken.
Hier is natuurlijk een aardig bedrag voor nodig.
Dat halen we op dit moment binnen door middel
van informele investeringen en voorverkoop van
de ‘Lightyear One’ welke nu al via onze website
gereserveerd kan worden (www.lightyear.one).
Ons doel
Er voltrekt zich in de wereld een verandering waar
men in het westen slechts een beperkt beeld van
heeft. In de komende 10 jaar gaan een ongekend
aantal mensen hetzelfde welvaartsniveau bereiken,
waardoor in landen zoals India en China het aantal
auto’s verzesvoudigt van ongeveer 200 miljoen naar
1,2 miljard. Het is een race tegen de klok om deze
mensen tijdig een goed alternatief te bieden voor
auto’s op fossiele brandstoffen. Op dit moment is de
auto nog niet voor iedereen betaalbaar maar daar
willen we wel naar toe. Elektrische auto’s hebben
de potentie om goedkoper te zijn dan de auto’s
die we nu rijden met conventionele aandrijflijnen
(door efficiënter met energie om te gaan en de lage
onderhoudskosten van een elektromotor). Door
een kleinere batterij, onafhankelijkheid van het net
én de gratis zonne energie, is de ‘Lightyear One’ in
staat deze potentie versneld waar te maken. Deze
disruptie stelt ontwikkelingslanden in staat binnen
10 jaar gebruik te kunnen maken van elektrisch
vervoer zonder hiervoor miljarden in het (laad)net
te moeten investeren. Waarom dan nu eerst deze
duurdere auto? Om de techniek te bewijzen, een
merk op te bouwen en vooral ook geld op te halen
om het mogelijk te maken productie op te gaan
schalen.

Wie?

Elevator pitch

Light year
Maijke Receveur
Maijke.receveur@lightyear.one

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

”
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Carrière
In een herenhuis bij het Vondelpark in Amsterdam laat Jelle mij het
kantoor van Finaps zien. Het is verlaten, super net opgeruimd en staat vol
met grote Mac computers. Het is dan ook dinsdag, een dag waarop bijna
iedereen bij de klant aan het werk is. Eén van hen is Kevin, die via Skype
ook aanschuift voor het interview. Met deze twee Brabantse jongens, die
het bij Finaps erg naar hun zin hebben, ga ik zitten voor een open gesprek
over Finaps, hun werk en hun visie op de toekomst. Ook bespreken we
een platform dat veel van jullie kennen vanuit de Bachelor Technische
Bedrijfskunde: Mendix.
TEKST Joris Bolhuis DESIGN Maarten van Asseldonk FOTOGRAFIE Finaps

Mendix, de sleutel tot succes
Eerst een introductie

Jelle is opgegroeid in Wintelre, in
de buurt van Eindhoven, en heeft de
Bachelor Technische Bedrijfskunde
voor de gezondheidszorg gedaan aan
de TU in Eindhoven. Na zijn Bachelor
heeft hij de master Operations
Management gedaan, waarna hij in
April 2016 begonnen is bij Finaps.
Naast zijn studie is hij tapper geweest
bij The Villa en heeft hij een jaar bij
de Crew van The Villa gezeten. Dat
hij graag verantwoordelijkheid neemt
is terug te zien bij Finaps, waar hij de
infrastructuur en informatiebeveiliging
op zich neemt.

het antwoord eenduidig: “Nee”. Voor
Kevin was het wel duidelijk dat hij wat
met software wilde doen. “Ik ben er
tijdens mijn master achter gekomen
dat data science zelf niet per se mijn
ding is, maar dat ik het wel leuk vind
om applicaties te maken waarmee
anderen data science gerelateerde
onderzoeken kunnen doen. Voor

applicatieontwikkeling kom je dan snel
in de Randstad uit.” Ook Jelle had niet
verwacht bij Finaps terecht te komen.
“Ik had ten eerste niet gedacht om in
softwareontwikkeling terecht te komen.
Ik ben redelijk thuis georiënteerd en
heb pas op het laatste moment bedacht
iets anders te willen zien dan mijn
vertrouwde omgeving.”

Ook Kevin komt uit de buurt van
Eindhoven en is opgegroeid in Boekel.
Hij is in Eindhoven begonnen bij
Electrical Engineering, waar hij zich
naast zijn studie vooral bezighield met
commissiewerk. Het samenwerken
met anderen vond hij het leukst, wat
voor hem de reden was over te stappen
naar Technische Bedrijfskunde. Zijn
Bachelor Eindproject over data science
heeft hem vervolgens geïnspireerd om
voor de master Business Information
Systems te kiezen. In oktober 2016 is hij
na zijn afstuderen begonnen bij Finaps,
waar hij naast software ontwikkelen
ook de interne R&D coördineert. Hier
ontwikkelen ze generieke stukken
software, codes en modules die in
projecten gebruikt kunnen worden.
Op de vraag of ze ooit gedacht hadden
in Amsterdam terecht te komen is
SCOPE SEPTEMBER 2017
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01
01: Links Kevin en rechts Jelle in het naburige Vondelpark in Amsterdam

Finaps is in 2010 door eigenares Lonneke
en een studievriend opgericht. Zij kwamen
erachter dat softwareontwikkeling in de
financiële sector makkelijker, sneller en
goedkoper kon. Tegenwoordig is Finaps
gegroeid tot 28 man en ontwikkelen ze onder
andere ook applicaties voor bedrijven in de
gezondheidszorg, voor de overheid en voor

“In korte tijd kun je hele
mooie dingen opleveren
en dat is een geweldig
gevoel.”
De keuze voor Finaps was uiteindelijk
toch geen moeilijke voor Jelle. Als ik
vraag waarom ze voor Finaps gekozen
hebben, reageert hij enthousiast:
“voor mij was het de realisatie dat ik
software kon ontwikkelen. Dat vond
ik een hele gave. En dat Finaps een
kleine platte organisatie is, waar je
snel verantwoordelijkheid krijgt en de
sfeer gewoon heel leuk is. Iedereen
is enthousiast en wil nieuwe dingen
leren.” Kevin voegt daar aan toe dat
daarnaast het snel ontwikkelen van
applicaties en het doen van veel
verschillende projecten voor hem erg
aantrekkelijk waren.
Datzelfde enthousiasme is te merken
als we het hebben over de ervaringen
van Kevin en Jelle. Beiden zijn erg
positief over de verantwoordelijkheid
die je krijgt bij Finaps. Jelle: “Wat
ik nu het leukste vind is dat je met
de klant om tafel zit om te bepalen
wat we willen gaan doen en wat
mogelijke oplossingen zijn. Vervolgens
ga je het ook zelf ontwikkelen en
implementeren. Je bent er dus van
begin tot eind bij. Dat vind ik wel
heel gaaf. Je hebt alles in eigen hand.”
Kevin voegt daar aan toe dat je in korte
projecten hele mooie dingen kan
opleveren. Dat is een geweldig gevoel.

non-profit organisaties. Finaps ontwikkelt
niet alleen software maar kijkt ook naar
het brede plaatje. De sleutel achter hun
succes is voornamelijk het platform Mendix,
waarmee snel unieke applicaties ontwikkeld
kunnen worden. Finaps is hard op zoek naar
nieuwe medewerkers en organiseert samen
met Industria op 12 oktober een Inhousedag.

Wil je meer te weten komen over Finaps, heb
je interesse in deelname aan de Inhousedag
of zou je gewoon eens een kop koffie willen
komen drinken om meer te weten over het
werk bij Finaps, stuur dan een mailtje naar
info@finaps.nl of kijk op de website www.
finaps.nl.

Wat doet Finaps

technieken
aangeleerd.
“Dat
is
misschien ook wel typisch Finaps,
dat mensen echt voor iets willen gaan
en iets gaafs willen bouwen”, zegt
Jelle. Ook heeft iedere persoon die
binnenkomt vaardigheden die nog niet
bij Finaps aanwezig waren, wat Jelle,
Kevin en hun collega’s uitdaagt om
nieuwe vaardigheden te leren. Kevin:
“Op die manier zie je Finaps heel snel
groeien in zijn mogelijkheden.”

Finaps richt zich vooral op het snel
ontwikkelen van innovatieve en
dynamische applicaties die modulair
zijn opgebouwd. De R&D afdeling
ontwikkelt daarnaast modules die direct
in een applicatie gezet kunnen worden.
Jelle: “Wij zijn niet goed in het eenmalig
bouwen van core systemen die weinig
veranderen. Wel in het ontwikkelen
van een schil aan de buitenkant.
Onze applicaties combineren andere
systemen in een dynamische modulaire
applicatie.” Toch is hier wel een
kentering gaande. Kevin: “Door onze
veranderende skillset zijn we ook steeds
meer aan het leren om core systemen
te ontwikkelen en zien we steeds weer
andere mogelijkheden om onze klanten
te kunnen helpen. We bouwen dan een
landschap op een dusdanige manier
dat elk los systeem wat gemaakt wordt
makkelijk vervangbaar is, waardoor je
beter kunt innoveren.”
Na eerst gefocust te hebben op de
financiële sector richten ze zich nu
ook op andere sectoren. Er zijn binnen
Finaps dan ook veel verschillende
achtergronden
aanwezig.
Kevin:
“Mensen hebben of een financiële
achtergrond of een bedrijfskundige
achtergrond en willen software
ontwikkelen of zijn nog technischer
en hebben daardoor makkelijk de
juiste manier van denken voor een IT
organisatie.” De mensen zijn jong,
sociaal en werken graag samen. Bij
Finaps houden ze van aanpakken.
Als het nodig is worden er nieuwe

Er zitten ook projecten in de pijplijn
waarvoor nog naar de juiste mensen
wordt gezocht. Volgens Jelle is de
wisselwerking
tussen
Technisch
Bedrijfskundigen en meer technische
werknemers hier van groot belang. “Wij
kunnen meedenken met het bedrijf en
proberen te begrijpen waarvoor je iets
ontwikkelt, proberen te doorgronden
waarom een klant iets wil en kunnen
daar zo slim mogelijk een oplossing
voor bieden.” Kevin voegt daar aan
toe dat mensen met een Technisch
Bedrijfskundige achtergrond goed
procesmatig kunnen denken. “Hoe zit
het proces nu in elkaar, waar gaat de
applicatie onderdeel van uitmaken in
dat proces en hoe kan die applicatie dat
proces ook daadwerkelijk verbeteren.
Op dat niveau kunnen nadenken helpt
veel.”
Toch kun je met een bedrijfskundige
achtergrond in beide rollen terecht
komen die er zijn binnen Finaps.
Momenteel is Jelle Business Engineer
en
Kevin
Technical
Business
Engineer. Kevin is begonnen als
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Business Engineer maar kon na een
paar maanden eenvoudig wisselen
naar Technical Business Engineer.
Het onderscheid is daarom niet zo
zwart wit als het lijkt. Jelle: “Je hebt
hele technische Business Engineers
en hele business-achtige Technical
Business Engineers.” Kevin geeft als
voorbeeld: “een lastige integratie met
een ander systeem dat echt in Java
geprogrammeerd moet worden zal een
Technical Business Engineer oppakken.
Wanneer er meer met gebruikers
gepraat zal moeten worden zal dat
eerder door een Business Engineer
opgepakt worden. De scheiding is vooral
op papier heel zwart wit.” Daarnaast
zit Finaps nu op een kantelpunt. Ze
beginnen aan andere soorten projecten
in andere markten. Een voorbeeld
hiervan is een data science project bij
het UMC in Utrecht. Dit vraagt ook om
een nieuwe rol, de Data Engineer. Deze
rol heeft wel nog altijd veel overlap met
de andere rollen.
Verder werkt Finaps vaak in gemengde
teams met hun klanten, waarin 3 tot
5 mensen van Finaps en analisten,
testers en product eigenaren van de
klant actief betrokken zijn. Jelle: “Bij
bedrijfsuitjes van de klant mag je als
leverancier vaak ook mee. Je voelt je ook
echt onderdeel van het team. Ik denk
dat dat ook echt de kracht van Finaps
is. Omdat we ook oog hebben voor het
bedrijf en zijn processen gaan we ook
echt een samenwerking aan.” Kevin
onderstreept dit: “we willen de partner
van keuze zijn voor die klant. Als ze
een nieuw project hebben moeten
ze als eerste weer aan ons denken.”
Dat werpt zijn vruchten af. ING is

bijvoorbeeld één van de klanten die
al meerdere keren terug is gekomen.
Nu werkt Kevin ook intensief met hen
samen om te zoeken naar oplossingen
en mogelijke verbeteringen.

“Mendix is de technologie
die ervoor zorgt dat
Finaps ooit is gestart en
dat Finaps kan bestaan.”
De rol van Mendix

Cruciaal voor het succes van
Finaps
is
volgens
Kevin
het
ontwikkelingsplatform Mendix, wat
ook in onze Bachelor wordt gebruikt bij
het vak Design of Business Information
Systems. Het platform is erg geschikt om
Systems of Innovation te ontwikkelen
die dicht bij de eindgebruiker liggen.
Doordat het snelle iteraties en
aanpassingen mogelijk maakt, past
Mendix daarom erg goed bij Finaps.
“Het is de belangrijkste technologie die
we gebruiken. Mendix is de technologie
die ervoor zorgt dat Finaps ooit is gestart
en dat Finaps kan bestaan. In bijna
alle projecten die we doen gebruiken
Mendix.” Dit komt vooral door hoe het
platform is opgezet. “Het is de manier
voor mensen met een bedrijfskundige
achtergrond om applicaties te kunnen
ontwikkelen en een hele goede link met
de business te houden.”
Jelle en Kevin vinden dat er in het
bachelor vak weinig tijd is om dingen
uit te zoeken. Jelle legt uit waarom hij
denkt dat niet iedereen Mendix positief
heeft ervaren. “In het vak loop je vaak
tegen de grenzen van Mendix aan. Je

moet in een hele korte tijd van alles
doen en een behoorlijk grote applicatie
opleveren. We hebben vorig jaar een
feedbacksessie gedaan bij het vak. Als
je uitlegt hoe bepaalde dingen werken,
vinden mensen het veel leuker dan
wanneer ze continu niet weten hoe het
werkt en tegen de limieten aanlopen.
Onze ervaring is dat je wel een half jaar
met Mendix bezig moet zijn, wil je het
onder de knie hebben. Het is niet lastig,
maar wel veel. Voor mijn gevoel stond
mijn ervaring nog op nul toen ik hier
binnen kwam.”
Mendix is sterk in het integreren met
andere systemen. Daarnaast is er
een community achter Mendix die
gratis widgets, modules en thema’s
ontwikkelt. Ook hoef je volgens Kevin
niet binnen Mendix te blijven. “We
kijken steeds meer hoe we buiten de
grenzen van Mendix kunnen breken
om waar nodig betere deeloplossingen
te maken die we in een Mendix
applicatie kunnen hangen. Met onze
skills is het heel goed Mendix te blijven
gebruiken en soms buiten Mendix te
treden om de grenzen te doorbreken.”
Jelle haakt daarop in: ‘We omarmen
Mendix, maar we zijn ook kritisch
en gebruiken het niet zonder na te
denken.’ Mendix heeft bijvoorbeeld ook
een aantal minder goede kanten. Het is
minder geschikt om statische Systems
of Record applicaties voor bijvoorbeeld
urenregistratie of loonadministratie
te maken. Verder schiet Mendix af en
toe tekort in de implementatie van de
gebruikerservaring en beveiliging van
mobiele apps. Kevin: “Soms duurt het
wel een minuut tot een pagina geladen
is. Als we zien dat iets buiten Mendix

“De uitdagingen bij een klein bedrijf zijn
veel groter dan bij een groot bedrijf. Je
leert veel sneller een diverse skill set dan
je bij een groot bedrijf ooit zult doen.”
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op een betere manier kan, ook op het
gebied van beveiliging, kiezen we voor
een andere technologie.”
Een blik op de toekomst

In de toekomst verwacht Kevin dat
Finaps grotendeels hetzelfde werk blijft
doen. Wel ziet hij de technologieën die
ze gebruiken en de sectoren waarin
Finaps opereert veranderen. Jelle denkt
verder dat Finaps nog gaat groeien in
het aantal medewerkers en misschien
zelfs meerdere vestigingen gaat
openen. Die toekomst wordt tegemoet
gezien met Mendix. Jelle: “Ik denk niet
dat er iets gaat komen dat Mendix gaat
vervangen voor ons. Ik denk wel dat er
meerdere technologieën komen waaruit
wij kunnen gaan kiezen. Ook zie ik
Mendix meer community gedreven

worden.” Daarnaast verwacht Kevin dat
er meer Data Engineers zullen komen
wanneer het project bij het UMC een
succes wordt. Wel zal het oog voor de
bedrijfsvoering blijven. “Dat is ook de
kracht van Finaps”, aldus Jelle.
Allebei gaan ze voorlopig nergens naar
toe. Jelle: “Omdat Finaps groeit, liggen
hier nog een behoorlijke tijd uitdagingen
om mij te ontwikkelen. Ik zou wel een
project in de gezondheidszorg willen
oppakken. Daarnaast ligt op de lange
termijn mijn ambitie bij een eigen
bedrijf.” Kevin komt nog even terug op
de groei die Jelle voorspelde. “Het lijkt
mij ook een mooie uitdaging om mee te
maken hoe het bedrijf waar je werkt 2
tot 3 keer zo groot wordt.”

Voor studenten die nu bij Technische
bedrijfskunde rondlopen hebben Jelle
en Kevin tot slot nog een advies. Jelle:
“volg niet altijd het standaard pad, maar
houd ook oog voor kleine bedrijven die
je in je studie niet tegenkomt.” Kevin is
het helemaal met hem eens en voegt toe:
“De uitdagingen bij een klein bedrijf zijn
veel groter dan bij een groot bedrijf. Je
leert veel sneller een diverse skillset dan
je bij een groot bedrijf ooit zult doen.”
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Faculteit
Een jaar of drie geleden is de faculteit IE&IS begonnen met de eerste
stappen in de voorbereiding op de toekomstige verhuizing naar Atlas.
Inmiddels begint het gebouw al aardig vorm te krijgen, maar ook binnen
de betrokken faculteiten wordt hard gewerkt om alles op tijd in gereedheid
te brengen. Simone Resing, adjunct directeur Bedrijfsvoering en binnen de
faculteit IE&IS project manager voor de verhuizing, vertelt over de huidige
situatie en de plannen voor de komende tijd.
TEKST Jan Kleinlugtenbeld DESIGN Maarten van Asseldonk FOTOGRAFIE TeamV

De verhuizing naar Atlas

De beginfase
In de beginfase lag de focus vooral op het
meedenken in het creëren van de visie
van het gebouw en het adviseren van de
architect. In een eerder artikel in de SCOPE,
in samenwerking met Dienst Huisvesting,
is uitgelegd hoe Atlas een zeer duurzaam
gebouw wordt. In dat proces is ook gebleken
dat het gebouw een open en transparante
uitstraling moet krijgen. In samenspraak
met alle andere betrokkenen is toen bepaald
dat het midden van het gebouw een plek
voor studenten moet worden. “Het midden
van Atlas is een plek waar reuring en
beweging is, daar komen de studeerplekken
voor studenten en de collegezalen,” aldus
Simone. In de uiteinden van het gebouw
komen de rustige gebieden, daar vinden we
de werkplekken voor de medewerkers.
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Ook heeft men toen bepaald welke faculteit
waar in het gebouw komt. In principe kan
de doorsnede van Atlas worden verdeeld in
drie gebieden. Het gebied aan de kant van
Matrix, het midden gebied voor de studenten
en de kant van Luna (het oude Potentiaal). De
faculteit IE&IS gaat zijn intrek nemen aan de
kant van Luna, de noordkant, op verdiepingen
drie tot en met negen. De faculteit Industrial
Design komt in het gebied aan de kant van
Matrix, de zuidkant, op verdiepingen drie tot
en met zeven.
Alle oneven verdiepingen in Atlas bestaan
maar uit een halve vloer. Dat wil zeggen dat
je vanaf de vijfde verdieping uitkijkt op de
werkplekken van de vierde verdieping. Nadat
deze verdiepingen toegewezen waren, is
men binnen de faculteit aan de slag gegaan

met het maken van de indelingen van de
verdiepingen. Binnen de faculteit IE&IS
bestaan zeven capaciteitsgroepen en iedere
groep neemt zijn intrek op één verdieping.
Over de bouwtechnische indeling is ongeveer
een jaar geleden een definitieve beslissing
genomen. Na veel overleg is ervoor gekozen
om op de halve, oneven verdiepingen
werkkamers en een paar open werkplekken te
laten maken. Op de even verdiepingen komen
ook werkkamers, die bevinden zich onder
de werkkamers van de bovenliggende halve
verdieping, maar de overige, dubbelhoge,
ruimte wordt helemaal als open werkplek
ingericht. “Dat zal voor de meesten van ons
wel even wennen zijn,” aldus Simone. Nadat
de bouwtechnische indeling was vastgesteld,
is men het afgelopen halfjaar druk geweest
met het inventariseren van de mogelijkheden

met het meubilair. Er is gekeken naar de
soorten tafels en stoelen, maar ook naar de
materialen die gebruikt gaan worden om het
geluid in de open ruimtes zo goed mogelijk
te dempen.
Het nieuwe werken in Atlas
De nieuwe inrichting gaat ook zorgen voor
een nieuwe manier van werken. Zoals de
open werkplekken al suggereren, gaat de
faculteit deels over op flexwerken. Simone:
“De mate waarin capaciteitsgroepen gaan
flexwerken laten we ze zelf bepalen. Het
kan dus zo zijn dat sommige groepen ervoor
kiezen om bepaalde medewerkers een kamer
toe te kennen, maar ze kunnen ook volledig
flexwerken. Het enige dat we daarover tot
nu toe in de faculteit hebben afgesproken
is dat we een ‘semi-clean desk policy’ gaan
hanteren. Dat betekent dat elke werkplek
in principe door iedereen gebruikt moet
kunnen worden en de bureaus opgeruimd
moeten zijn als er niemand aan het werk
is. Aan deze nieuwe manier van werken
gaan we in de voorbereiding nog uitgebreid
aandacht besteden.”

zijn. Volgens Simone gaat de faculteit daar
de komende tijd een passende oplossing voor
vinden. “Het is nu ook al gebruikelijk dat
een student eerst even langs het secretariaat
loopt om te vragen of de betreffende docent
aanwezig is of even van te voren een mailtje
stuurt voor een afspraak. Dat blijft hetzelfde,
maar het contact vindt niet meer plaats op
een vaste plek. Het kan dus zo zijn dat je als
student met een docent samen een andere
ruimte boekt,” aldus Simone.
Ondanks dat het contact tussen studenten en
docenten wellicht verandert, heeft de indeling
van Atlas voordelen. De onderwijsfaciliteiten,
zoals studeerplekken, ontmoetingsplekken
en collegezalen bevinden zich in het
middenstuk van het gebouw, op dezelfde
verdiepingen als de capaciteitsgroepen.
Simone: “Wat betreft onderwijsfaciliteiten
gaan de studenten er kwalitatief gezien
zeer zeker op vooruit. In Atlas komen
allerlei verschillende soorten werkplekken
voor studenten. Niet alleen kamers voor
groepswerk, kleine zalen voor werkcolleges
en vergaderzaaltjes, maar ook veel plekken
om zelfstandig te studeren.”

Ook het gemakkelijke contact tussen
docenten en studenten, zoals deze in het
Paviljoen wordt gevoed door de vaste kamers
en gangen, gaat wellicht een andere vorm
aannemen. Open werkplekken en flexwerken
kunnen er immers voor zorgen dat docenten
minder makkelijk persoonlijk te bereiken

De planning van de komende periode
In de komende tijd worden ter voorbereiding
op de aankomende verhuizing alle
documenten
van
de
secretariaten
geïnventariseerd,
gedigitaliseerd
en
gearchiveerd. In het najaar wordt er ook
bekeken in hoeverre het wetenschappelijke

personeel ondersteuning nodig heeft bij
het opruimen en digitaliseren van hun
papierwerk. Dit proces zal nog tot het einde
van het jaar duren. Vervolgens starten vanaf
het begin van 2018 de voorbereidingen
voor het nieuwe werken in Atlas. Daarnaast
wordt er in die periode ook een concreet
verhuisplan opgesteld.
Op 1 augustus 2018 is het eindelijk zo ver
en wordt Atlas opgeleverd. Na de oplevering
wordt er voorrang verleend aan de laatste
afwerking van de onderwijsruimtes, zodat
deze aan het begin van het nieuwe collegejaar
direct gebruikt kunnen worden. Daarna
worden ook de andere delen van het gebouw
helemaal ingericht. Het huidige streven is
dat de faculteit direct na de oplevering gaat
verhuizen naar Atlas. Aan het begin van
2018, als de verbouwing verder gevorderd
is, wordt er meer bekend over de definitieve
verhuisplannen van de faculteit. Tegen die
tijd is er ook meer duidelijkheid over wat er
uiteindelijk met het Paviljoen gaat gebeuren.
De stijging van de studentenaantallen en dus
de behoefte aan onderwijsruimtes vormen
nu nog een onzekere factor, waardoor het nog
een tijdje duurt voordat we weten wanneer
het pand definitief tegen de vlakte gaat. Eén
ding is zeker, de faculteit én Industria gaan
er voor zorgen dat het naderende afscheid
van ons geliefde Paviljoen niet onopgemerkt
blijft…

Behavior: Evenementen en workshops over de nieuwe werkomgeving. Bricks: het kiezen van meubels, digitalisering en
archivering, het verhuizen. Bytes: laptops, IT trainingen, etc.
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Het 54e Industriabestuur stelt zich voor

Midden in de driehoek Eindhovens’Hertogenbosch-Tilburg vindt men
Liempde. Vanuit hier heb ik het
levenslicht gezien, waarbij mijn ogen
vanaf het begin prima werkten. Mijn
ogen wel ja, met mijn gehoor zat het in
mijn eerste levensperiode namelijk niet
helemaal goed. Na een half jaar doof te
zijn geweest besloot ik toch maar te gaan
horen en soms ook te gaan luisteren naar
bijvoorbeeld mijn ouders. Vervolgens
ben ik in sneltreinvaart opgegroeid om
via prachtplaatsen als Sint-Oedenrode
en Schijndel uiteindelijk in Eindhoven
terecht te komen.
Hier mag ik na drie jaar Technische
Bedrijfskunde
en
verscheidene
commissies binnen Industria de functie
van Project Manager op mij nemen.
Binnen deze functie ga ik mij bezig
houden met de verhuizing naar Atlas
in september 2018. Daarnaast zal ik
komend jaar de hoofdredacteur zijn
van dit interessante blad. Mocht je nog
vragen hebben, loop dan vooral even het
bestuurshok in. Ik ben de Ward aan je
linkerkant.

Ward Beekmans
Project Manager

Twee decennia terug werd ik geboren in
Tilburg, omdat mijn kleine Brabantse
dorpje Biest-Houtakker natuurlijk geen
ziekenhuis heeft. Na een gezellige
basisschooltijd en middelbareschooltijd
mocht ik een studie kiezen. Het liefst
ging ik ver van huis studeren, zodat ik
wel zeker op kamers moest en er echt
een nieuw tijdperk kon beginnen. Dat
is niet gelukt, Paviljoen is precies 26
minuten van mijn huis verwijderd. Ik
heb echter nooit spijt gehad van mijn
keuze. Ik voelde me meteen thuis in
paviljoen en kan me echt niet voorstellen
dat ik alle Brabantse (en import :))
gezelligheid had moeten missen. Ik
heb me ingeschreven bij Industria,
waardoor ook het studentenleven voor
mij op gang kwam bij The Villa en de
Spijker. Na de F.A.C.U.L.T.I. commissie
in mijn eerste jaar is mijn enthousiasme
over Industria alleen maar gegroeid.
Daarom zal ik mijn turnen en studie een
jaartje inwisselen om Eva op te volgen
als Commissaris Externe Betrekkingen.
#Zinin!

Amber van Oort

Commissaris Externe Betrekkingen
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Alweer 21 jaar geleden werd een
meisje, genaamd Tara, geboren in
Geldrop. Na 6 jaar in Eindhoven
op de middelbare school te hebben
doorgebracht, besloot ik Technische
Bedrijfskunde te gaan studeren.
Ik ben lekker dicht bij mijn ouders
gebleven en ik voelde me meteen
thuis op de TU/e. Meteen toen ik
begon met studeren voelde het
Paviljoen en met name Industria
goed aan en al snel had ik mijn plek
gevonden. Daar heb ik ook Aswin
leren kennen, die nu al 3 jaar mijn
vriend is. Daarnaast heb ik altijd
fanatiek gehockeyd bij Don Quishoot
in Dames 1.
Dit jaar zal ik de functie van secretaris
vervullen. Graag wil ik alle leden
beter leren kennen en natuurlijk ga
ik samen met de crew en tappers
The Villa runnen. Ik heb er onwijs
veel zin in en hoop jullie te zien in
de bestuurskamer, de koffiekamer en
in The Villa!

Tara Veldhuizen

Secretaris

Geboren en getogen in het Brabantse
Overloon, al een tijdje studerend in het
kei gezellige Eindhoven en komend
jaar jullie Commissaris Onderwijs.
Mijn naam is Jan Kleinlugtenbeld;
21 jaar oud, fanatiek voetballer en
algemeen studentvoorlichter. Na zes jaar
tweetalig vwo koos ik voor Technische
Bedrijfskunde, omdat ik vooral iets met
toegepaste techniek én het bedrijfsleven
wilde doen.
In tegenstelling tot de vijf anderen, kom
ik niet uit Brabant. Ik ben geboren in
Delft en getogen in het Westland. Na
mijn middelbareschooltijd stond ik voor
een lastige studiekeuze, want ik wilde
zowel technische als bedrijfskundige
elementen terugvinden in mijn studie.
Hoewel veel vrienden gekozen hebben
voor de concurrent in Delft, ben ik
uiteindelijk naar Eindhoven afgereisd.
Eindhoven blijkt de goede keuze te
zijn geweest, ik heb het er al drie jaar
enorm naar mijn zin. Naast mijn studie
ben ik studentmentor geweest, heb ik
commisiewerk gedaan, hockey ik bij
de Joepies van Don Quishoot en heb
ik de nodige uren in The Villa en op
Stratumseind doorgebracht.

Eenentwintig jaar geleden werd op 13
februari in het Radboud ziekenhuis in
Nijmegen een tweeling geboren. Een van
deze twee jongens gaat door het leven als
Koen, dat ben ik! Ondanks dat ik er niet
geboren ben, ben ik als rasechte Brabander
opgegroeid in Oss. Ik heb altijd gevoetbald
en trampoline gesprongen (ja die sport
bestaat echt). Na het behalen van mijn tvwodiploma ben ik Technische Bedrijfskunde
gaan studeren in Eindhoven. Hier kwam
ik in aanraking met het mooie Industria.
Ik ben sinds mijn eerste jaar al actief lid
en heb meerdere commissies gedaan, de
keuze voor het bestuur was voor mij dan
ook logisch.

Komend jaar zal ik naast het
voorzitterschap nog een belangrijke taak
hebben: het schrijven van een column in
dit mooie blad. Het eerste hoogstandje
is in deze editie al opgenomen! Ik kijk
er ontzettend naar uit om dit jaar al mijn
tijd in Industria en de leden te steken!

Komend jaar ben ik Penningmeester.
Helaas ben ik hierdoor niet meer zo veel
in de koffiekamer, maar gelukkig is de
bestuurskamer dichtbij. Heb je vragen
over declaraties, commissiebegrotingen of
financiën in het algemeen, dan kun je altijd
bij mij terecht. Ook als je gewoon “ff wil
buurten” dan kun je me altijd opzoeken in
de bestuurskamer, koffiekamer of The Villa.

Ward Redel

Koen Hofstraat

Voorzitter

Jarenlang heb ik het schoolgaande
leven gecombineerd met het werken
in de keuken van een brasserie, maar
afgelopen jaar heb ik besloten om een
totaal andere uitdaging aan te gaan;
het 54ste Industria bestuur! Dat ik hier
überhaupt de kans voor zou krijgen had
ik oprecht nooit durven dromen!
Naast studeren heb ik een behoorlijk
actief Industria-leven opgebouwd. Na
de Introweek-, ICT- en Business Trip
commissie én drie jaar lang artikelen
schrijven voor dit mooie blad, sta
ik komend jaar klaar voor al jullie
onderwijs gerelateerde vragen en
suggesties. Daarnaast ben ik altijd in
voor een bakkie koffie of een borrel in
The Villa. Dus kom vooral gezellig langs!

Jan Kleinlugtenbeld

Commissaris Onderwijs

Penningmeester

SEPTEMBER 2017 SCOPE

27

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 Frank Soons & Anke Wijnen DESIGN Maarten van Asseldonk

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

Frank Soons

In 1988 afgestudeerd en mijn
carrière gestart bij een adviesbureau
voor onderhoudsdiensten van grote
organisaties.
In
de
beginjaren
informatiesystemen
ontworpen
en ontwikkeld en de jaren daarna
vooral implementaties van standaard
onderhouds management informatie
systemen.
Ook
enkele
interim
management opdrachten uitgevoerd.
Na acht jaar de overstap gemaakt
naar het Laurentius Ziekenhuis in
Roermond en daar gestart als hoofd van
de afdeling ICT. Na 7 jaar de overstap
naar een beleidsfunctie en inmiddels
weer ruim acht jaar afdelingsmanager
van de afdeling Informatisering en
Automatisering. Dus naast de harde
ICT ook verantwoordelijk voor het
applicatiebeheer van het Ziekenhuis
Informatie Systeem.
Wat zijn eventuele plannen?

Leeftijd: 52
Jaar van afstuderen: 1988
Functie: Afdelingsmanager Informatisering
en automatisering
Organisatie: Laurentius ziekenhuis Roermond

Henk Soons
SCOPE 2, 2017

Ger Biemans
SCOPE 4, 2017

Adviseur en projectleider
cluster automatisering
gemeente Den Haag

Manager facilitair Bedrijf
& Bouw bij Laurentius
Ziekenhuis Roermond
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Ik vind een ziekenhuis organisatie een
interessante, complexe en daarmee
uitdagende
werkomgeving.
De
toekomstige ontwikkelingen op het
gebied van E-Health zijn van groot
belang en de ICT systemen en onze
ICT organisatie zal dan ook in beweging
moeten blijven om de professionals
en patiënten op een goede manier te
ondersteunen. Als bedrijfskundige
is het mijn opdracht om bruggen
te bouwen tussen de omvangrijke
gebruikersorganisatie en de technische
medewerkers van de afdeling I&A en de
leveranciers van diverse systemen.

structuren en processen voor mij een
basisvaardigheid is die diverse collega
managers met andere achtergronden
minder goed beheersen. Daarnaast is
de bedrijfskundige rugzak goed gevuld
met financiële kennis en projectmatig
werken hetgeen in de gezondheidszorg
geen gemeengoed is.
Is je werk vooral kwantitatief of kwalitatief?
Heb je daar bewust voor gekozen?

In mijn werk als afdelingsmanager zit
een belangrijke financiële component
in de verantwoordelijkheid voor de
exploitatiebegroting en de meerjaren
ICT investeringsbegroting. Als lid
van de advieskamer ICT met een
afvaardiging van management, artsen
en verpleegkundige ligt het accent
op kwalitatieve aspecten. Welke
ICT projecten zijn nodig om de
informatievoorziening te verbeteren.
Hoe krijg je de organisatie in beweging
om ICT mogelijkheden goed te
implementeren en te gebruiken.
Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?

Tijdens mijn studie ben ik lid geweest
van de bedrijfskundewinkel die
kosteloos advies opdrachten uitvoerde
voor veelal startende ondernemers.
Een mooie kans om de technische
kennis tijdens de studie in de praktijk
te brengen. Een hele uitdaging om
met name de veelal heel enthousiaste
starters met fantastische ideeën met
beide benen op de grond te houden en
hen te helpen bij het maken van een
business plan.

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

Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

De basis kennis van bestuurlijke
informatie systemen is in mijn
werkveld natuurlijk essentieel maar het
valt mij met name op dat het denken in

Profiteer van de gedegen brede
bedrijfskundige
opleiding.
Het
biedt veel carrière mogelijkheden
in heel veel sectoren en daarmee

Anke Wijnen
toekomst brengt is niet elk moment een
Ik ben afgestudeerd binnen de
feest...
Technische Dienst van KLM. Daarna
ben ik begonnen als logistics engineer
Wat zijn eventuele plannen?
bij KLM Vracht en al vrij snel mocht ik
Geen idee!
leiding geven aan een klein team (drie
Ik weet wel dat het voor mij gaat om
personen) van logistics engineers, in
leren en ontwikkelen. Mensen daarin
de rol van ‘meewerkend voorman’. Ik
ondersteunen en kansen bieden. Dat
kon in deze inhoudelijke rollen na een
jaar of 4 mijn draai niet meer vinden.
Ik merkte dat ik graag de gesprekken
met mensen opzocht en samen met
hen naar oplossingen wilde zoeken,
terwijl van mij verwacht werd dat ik
als ‘expert adviseur’ adviezen had.
Juist daarin voelde ik me erg onzeker:
wie was ik om tegen de directeur van
een chemisch concern in ZuidoostAzië te zeggen dat zijn logistieke keten
slimmer ingericht kon worden? Ik heb
toen binnen KLM ander werk gezocht,
meer aan de ‘mensenkant’. Maar ik had
geen idee hoe ik dat aan moest pakken
en het lukte dus niet. Ik besloot ontslag
te nemen en 2 maanden te reizen door
Chili, een jeugddroom. Na die reis werd
ik geconfronteerd met de realiteit van
mijn keuze: zelf ontslag genomen, geen
WW en dus iedere boterham van mijn
spaargeld betalen… Gelukkig vroeg de
afdeling HR van KLM mij om bij een
aantal projecten te ondersteunen en zo
Leeftijd: 45
kwam ik 2 maanden later weer terug in
Jaar van afstuderen: 1995
dienst – voor 2 dagen per week dit keer.
Functie: Interne Coach en Mentor
Dat gaf me ook tijd verder te verkennen
Organisatie: KLM en luchtvaartcollege
wat mijn werk zou kunnen worden. Na
schiphol
8 maanden ben ik weer full time aan
de slag gegaan binnen KLM HR: als
projectmanager, als beleidsadviseur, als
leidinggevende van een HR afdeling
en daarna als Hoofd Opleidingen van
de Commerciele Divisie. Dat ben ik
tot 1 oktober 2016 geweest, waarna
die functie vervallen is in de huidige
reorganisatie van KLM. Voor mij was
het helder dat in de nieuwe Learning
& Development organisatie geen rollen
meer zijn waarin ik als professional
en als mens verder kan groeien. Tijd
Thea Smid-Verheul
Leon Smulders
dus om me opnieuw te oriënteren en
SCOPE 2, 2017
SCOPE 4, 2017
daar geniet ik op dit moment met volle Zelfstandig inkoopadviseur bij
COO bij Snappet
teugen van. Hoewel, niet iedere dag
Twinkel
natuurlijk, want het ‘niet-weten’ wat de
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

voldoende mogelijkheden om een
weg te bewandelen die het beste bij
je past. Ik ken studiegenoten met
een heel sterke focus op de carrière
en die dan ook zeer succesvol zijn
in hogere management functies en
internationale bedrijven maar ik ken
ook diverse bedrijfskundigen die in
de zogenaamde zachtere sectoren
als de gezondheidszorg succesvolle
carrièrepaden doorlopen. Laat je
vooral niet afschrikken door de soms
overdreven aandacht, ook al onder de
studenten, voor de zogenaamde super
carrières. Maar ga doen wat je leuk
vindt en gebruik je goedgevulde rugzak.

Anke Wijnen

Alumnia is de alumnivereniging van
Technische Bedrijfskunde en Technologie
Management van de TU Eindhoven. Wij zijn
een platform voor alumni en aankomende
alumni om van elkaars contacten,
relaties, competenties, kennis en ervaringen
te profiteren. Leden van alumnivereniging
Alumnia
organiseren
bijeenkomsten
waarbij u als alumnus altijd welkom bent.
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Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?

Doen is een groot woord. Maar het
bedrijfskundige perspectief, kijken naar
het geheel en het systeemdenken, is zo
ontzettend waardevol. De studie heeft
zeker geholpen om dit tot een gewoonte
te maken.

Bestuursupdate: een kijkje in de
‘bestuurskamer’
Foto Bart van Overbeeke

kan weer zijn als leidinggevende in een
bedrijf, maar wellicht ook als coach/
facilitator of als directeur van een
stichting of een school.

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

Kwalitatief. En jazeker, daar heb ik
bewust voor gekozen. Tegelijkertijd
verlies ik het kwantitatieve niet uit het
oog. Cijfers helpen om zaken concreet
te maken, doelen te verhelderen, focus
te houden en als ondersteuning bij de
dialoog.
Mijn vraag aan jullie is in welke categorie
‘feiten’ vallen; is een feit kwantitatief of
kwalitatief? En is jouw gevoel op dit
moment een feit? Of niet? Of de sfeer in
een ruimte? Of de pijn aan je rug – net
op het moment dat je je ook in je werk
te zwaar belast voelt, toeval?
Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?

Ja, ik ben heel actief geweest bij
Industria. Onder andere in het bestuur
1992. En ik ben lid geweest van l’Attaque
Attique.
Ik weet niet of ik er echt iets aan gehad
heb. Zeker wel bij solliciteren. Ik voelde
me zelfverzekerder en had ook het
idee dat het voor werkgevers belangrijk
was. Ik heb het meest gehad aan al het
plezier en de hechte vriendschappen toen en nu. Een aantal vriendschappen
bestaat nu al bijna 28 jaar. Dat is meer
dan de helft van mijn leven!

Nieuw vanaf deze SCOPE is een bestuursupdate met daarin de ontwikkelingen van het Alumnia
bestuur. Graag willen we op deze manier onze huidige én toekomstige leden meer inzicht geven waar
we als bestuur mee bezig zijn. Zoals jullie waarschijnlijk weten zetten we elk jaar vier activiteiten
neer:
•
TBKx
•
De buitensportactiviteit
•
Keynote lezing
•
Borrel op grote hoogte
Als je masterstudent bent, mag je bij ons proeflid worden. Dan heten we je van harte welkom op
TBKx en tijdens de keynote lezing. De komende keynote lezing zal gehouden worden door Pieter van
Houten op maandag 2 oktober. Hij zal dan spreken vanuit zijn rol als Corporate Information Security
Officer bij SHV, bekend van onder andere Mammoet, Eriks, Makro en NPM Capital.
Echter zijn we naast het organiseren van deze activiteiten en onze overige bestuurstaken ook bezig
met diverse projecten om te zorgen dat we de vereniging blijven verbeteren. Dit jaar hebben we drie
speerpunten bepaald waarmee we de vereniging willen verbeteren:
•
Sustainable finance; de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het mooie palet van
activiteiten dat er nu staat met daarbij een goed aantal bezoekers per activiteit. Dit betekent wel dat
we actief op onze financiën moeten blijven letten.
•
Continuous improvement; nu er een mooi palet aan activiteiten is neergezet, willen we er
ook voor zorgen dat onze activiteiten goed bezocht blijven worden. We bekijken dit jaar daarom hoe
we de kwaliteit van onze activiteiten kunnen meten en verbeteren.
•
Branding 2.0; op dit moment weten veel studenten ons te vinden na hun afstuderen. Wat
we zien als een groot compliment. Omdat we echter nog meer studenten zouden willen verwelkomen,
zetten we dit jaar in op het steviger neerzetten van het merk Alumnia.
In de komende SCOPE’s kan je lezen hoe we deze speerpunten tot uiting brengen en wat onze plannen
voor 2018 zullen zijn. In de tussentijd hopen we jullie te ontmoeten op onze mooie activiteiten zoals
de Keynote en de Borrel op grote hoogte. Om dit af te trappen stellen we onszelf op de komende
pagina’s voor!

Activiteitenoverzicht

Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

Volg je eigen pad. Dat verdien jij en dat
verdient de wereld. Luister maar eens
naar het liedje “Read all about it” van
Emeli Sande.
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2
okt

Keynote
Ransomware

17
nov

Borrel op grote
hoogte

ma 2 oktober, 2017

vr 17 november, 2017

19:30

18:00

Paviljoen TU/e

Nader bekend te maken

Gratis

Gratis

Schrijf je nu in op www.alumnia.nl

En verder

Het Alumniabestuur stelt zich voor
Het is inmiddels bijna zes jaar geleden
dat ik mijn master OML heb afgerond aan
de TU/e. Net als Astrid ben ik aan de slag
gegaan bij Ingram Micro. Op dit moment
ben ik commercieel verantwoordelijk voor
Ingram Micro Commerce, waar we merken
als Philips en Nutricia helpen bij de verkoop
van hun producten online.

Maurice Smedts

Tijdens mijn studie heb ik altijd met veel
plezier deelgenomen aan de activiteiten
van de studievereniging en zelf een aardige
bijdrage geleverd aan het organiseren
ervan. Ik vond het echt fantastisch om

onderdeel te zijn van de sociale interactie
en de activiteiten in binnen- en buitenland.
Waar het tijdens je studie vanzelfsprekend
is om lekker aan de slag te gaan bij een
sport-, studenten-, of studieclub is dat na je
werk wat lastiger. Je baan slokt behoorlijk
wat van je tijd op en het is dus lastiger om
mensen uit ‘dezelfde stal’ te ontmoeten.
Alumnia vult voor mij dit gat heel goed in
door een beperkt aantal, maar kwalitatief
goede activiteiten neer te zetten voor TBKers die hun studie hebben afgerond. Sinds
2013 lever ik hier dan ook zelf graag een
bijdrage aan!

Voorzitter

Als student vond ik het altijd al gezellig
om samen te komen met medestudenten,
bij voorkeur onder het genot van een
borrel. Graag wilde ik dit na mijn studietijd
voortzetten en waar kan dat nu beter dan bij
onze mooie alumnivereniging Alumnia.
Na actief betrokken te zijn geweest bij
studievereniging Industria leek het mij ook
leuk om actief betrokken te zijn bij Alumnia
en zodoende ben ik in 2015 toegetreden tot
het bestuur. Sinds 2016 heb ik de eer om de
penningmeester te mogen zijn. Het is mijn
taak om de vereniging financieel gezond
te houden zodat we ook in de toekomst
nog waardevolle activiteiten kunnen
organiseren. Dit doe ik niet alleen, maar

samen met mede-alumnus Jan Coenen die al
vele jaren op de achtergrond de boekhouding
op professionele wijze bijhoudt.
Na mijn afstuderen heb ik de PDEng
opleiding gevolgd aan het Stan Ackermans
Institute met een opdracht gericht op
reserveonderdelenplanning
bij
ASML
op de afdeling Customer Supply Chain
Management. Inmiddels ben ik alweer
2,5 jaar werkzaam op deze afdeling en in
augustus ben ik begonnen aan een nieuwe
uitdaging waarin we de steeds complexere
materiaalstromen naar onze klanten
optimaliseren.
Graag hoop ik je te zien op onze activiteiten
onder het genot van een goede borrel!

Martijn van Aspert
Penningmeester

Vanaf januari 2016 ben ik toegetreden
tot het bestuur van Alumnia. Het eerste
jaar heb ik hierin de rol van algemeen
bestuurslid vervuld, waarna sinds 2017 de
rol van Secretaris. Mijn speerpunt voor 2017
is de focus op continue verbetering en dus
kwaliteit van zowel de interne organisatie
als de activiteiten. Hoewel de activiteiten
recentelijk succesvol zijn vernieuwd blijft
er altijd ruimte voor ontwikkeling, om het
netwerk van Alumnia en de contacten

binnen Alumnia te versterken en vergroten.
In 2015 ben ik afgestudeerd en ben daarna
als consultant aan de slag gegaan voor een
service logistiek consultancy bedrijf en heb
een half jaar vrijwilligerswerk gedaan in
Sri Lanka. Hierna ben ik terecht gekomen
als Project Coördinator op de afdeling
Product Lifecycle Management bij ASML. Ik
ben hierbij betrokken bij de introductie of
uitfasering van onderdelen in de machines
op logistiek gebied.

Sabrina Habes
Secretaris
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Kim Steffers
Algemeen bestuurslid

Meteen na mijn afstuderen in 2012 ben
ik gestart bij Ingram Micro (voorheen
Docdata) in project management en
kwaliteitsmanagement. Na vijf jaar leek
het me leuk en uitdagend om in een andere
keuken te gaan kijken en sinds mei 2017
ben ik daarom werkzaam bij ASML als
project lead/coördinator.

Na mijn afstuderen in 2015 ben ik bij Nike
aan de slag gegaan in het Supply Chain
Innovation team, waar ik me in het bijzonder
richt op duurzaamheid. Tijdens mijn studie
ben ik altijd met veel plezier actief geweest bij
studievereniging Industria. Ik was dan ook erg
blij dat Alumnia de laatste jaren grote stappen
heeft gezet naar een professionele vereniging
en een vereniging waarbij de binding tussen
de leden sterker is.

over diverse onderwerpen en toont daarbij
mogelijke carrièrepaden met een Technisch
Bedrijfskundige achtergrond en tot slot kan
ik door Alumnia nieuwe interessante mensen
leren kennen.

Alumnia is voor mij waardevol om drie
redenen. Ten eerste biedt de vereniging
leuke gelegenheden om contact te
houden met studiegenoten die ik normaal
niet vaak meer zou zien. Ten tweede
organiseert ze inspirerende activiteiten

Ik kijk er naar uit een borrel met jullie te
drinken op een van onze activiteiten!

Als algemeen bestuurslid krijg ik nu ook de
kans om een bijdrage te leveren. Dat hoop
ik te doen door de professionalisering op het
gebied van branding door te ontwikkelen.

te versterken ben ik sinds 2017 algemeen
bestuurslid van Alumnia. Nadat vorig jaar
de keynote met Twan Huys een enorm
succes was, ligt voor mij dit jaar de mooie
uitdaging om dit jaar weer een interessant
onderwerp en een goede spreker te vinden.

Naast mijn werk vind ik het belangrijk
en leuk om in contact te blijven met de
opleiding en met andere afgestudeerde
technisch bedrijfskundigen. Om deze band

Astrid Koomen
Algemeen bestuurslid

Tim de Jonge
Algemeen bestuurslid

Gedurende mijn studietijd ben ik altijd actief
geweest in het studentenleven, zo ook in
diverse commissies bij Industria. Ik was dan
ook blij verrast toen ik vorig jaar gevraagd werd
voor het Alumniabestuur; om alumni bij elkaar
te brengen op toffe evenementen voelt als een
eer.

Binnen het bestuur heb ik dit jaar als speerpunt
de SCOPE op me genomen, dit is het blad
dat we in samenwerking met Industria
uitbrengen. Zo zal ons bestuur vaker via de
SCOPE informeren waar we mee bezig zijn en
zijn we mogelijkheden aan het verkennen om
artikelen ook online te publiceren. Daarnaast

Evenementen organiseren is overigens mijn
passie en inmiddels ook mijn beroep. Nadat
ik twee en een half jaar gewerkt heb als
managementconsultant bij M3 Consultancy,
heb ik een carrièreswitch gemaakt en organiseer
ik dit jaar voor Unilever een strategiedag en de
Nieuwjaarsduik.

organiseer ik de borrel op grote hoogte. Een
succesnummer dat de afgelopen jaren onder
andere plaatsvond in de Euromast, het Hilton
in Amsterdam en de Haagse Toren. Ik hoop
daarom op vrijdag 17 november een drankje
te doen met jullie op een mooie locatie of
jullie natuurlijk te ontmoeten bij onze andere
activiteiten!

Doe jij volgend jaar ook een commissie?
Bachelor Studyclub
Master Studyclub
Onderwijsraad
C.I.A.
Gala

Ledenweekend
Graﬁsche Commissie
ICT commissie
Race of the Classics
Jaarboek

SCOPE
Uitwisselingen
ESTIEM
Eigen initiatief..?
En nog veel meer!

Houd de website in de gaten voor de
mogelijkheden: www.industria.tue.nl

Column
Veranderingen

Foto PICSFORYOU

van duurzaamheid. Met het afscheid van het
Paviljoen, en de intrede in Atlas zal er een
verschil van dag en nacht plaatsvinden. Daar
waar het Paviljoen dezelfde isolatieprestaties
heeft als een gemiddeld bushokje, is
Atlas het gebouw het meest duurzame
onderwijsgebouw ter wereld.

Aan het begrip sustainability valt anno 2017
niet meer te ontkomen. Grote bedrijven gaan
inmiddels ook overstag. Zo gaan Schiphol,
Google en de NS over op groene stroom, is
er meer oog voor het gebruik van duurzame
materialen en zetten autofabrikanten in op
het produceren van elektrische voertuigen.
Ook Industria gaat na dit collegejaar een
grote stap voorwaarts maken op het gebied

Met deze verhuizing zal er veel gaan
veranderen. Mijn voorganger voorspelde in
de vorige editie dat er met de verhuizing
een nieuw tijdperk aan gaat breken voor
de vereniging. Er zal inderdaad veel gaan
veranderen en het zal tijd in beslag nemen
voordat alles weer vertrouwd voelt.
Wel bespeur ik in de wandelgangen een
gevoel van scepsis en angst over het reilen en
zeilen van Industria na de verhuizing, welke
ik niet altijd gegrond vind. Er verandert
eigenlijk veel vaker iets, zonder dat we het
merken. Zo heeft het mannenvoetbal de
laatste jaren een stuk aanzien in moeten
leveren en hebben hun vrouwelijke collega’s

afgelopen zomer juist aan populariteit
gewonnen. Ook heeft de toenemende
aandacht voor het milieu ervoor gezorgd
dat de brandstofverslindende motorblokken
plaats hebben gemaakt voor kleinere,
zuinigere varianten. Beide veranderingen
werden in eerste instantie niet altijd hartelijk
ontvangen, maar slechter zijn we er zeker
niet van geworden.
Komend jaar verandert er voor de schermen
nog niet veel, maar zullen de voorbereidingen
achter de schermen, die reeds jaren geleden
zijn gestart,
doorgezet gaan worden.
Uiteindelijk gaan we gezamenlijk deze grote
verandering tegemoet, en verwisselen we
het vertrouwde, tochtige bushokje voor de
hypermoderne isolatietempel.

Ward Redel
Voorzitter Industria

Duurzaam onderwijs

Foto PICSFORYOU

voor het nieuwe plan Strategie 2030. Een
van de pijlers van het plan, Onderwijs,
gaat in op digitalisering en 21st Century
skills. In het kader van de digitalisering
heeft de universiteit te maken met een
steeds gevarieerder aanbod van digitale
onderwijsstof. Op het gebied van 21st
Century skills wordt gekeken naar de
invloed van USE, soft-skills en het werken
in multidisciplinaire teams. De invulling
van deze elementen zal begin volgend jaar
duidelijker worden.

Het thema van deze SCOPE wijst al snel
naar het bedrijfsleven. Het is echter ook
belangrijk om te streven naar duurzaam
onderwijs. Kernwaarden van duurzaam
onderwijs zijn het borgen en opwekken van
talent, het genereren van energie door te
blijven leren en ontwikkelen, en het vormen
van cruciale competenties. Binnen de
universiteit komen deze al op verschillende
manieren tot uiting. Van talentprogramma’s
zoals Honors Academy en cursussen van
ESA (voorheen STU) tot initiatieven als
CareerCenter en SkillsLab, de TU/e probeert
op allerlei manieren studenten aan te
sporen om zichzelf actief te ontwikkelen.
Duurzaam onderwijs is echter niet alleen
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gericht op het individu. Het ontwikkelen
van de campus en de daarbij horende
verhuizing naar Atlas van onze faculteit,
het naar het Engels overgaan van onze
Technische Bedrijfskunde Bachelor en
de invoering van de decentrale selectie
verduurzamen het onderwijs. Hoe raar het
in het geval van de decentrale selectie ook
klinkt, het is een middel dat er voor gaat
zorgen dat de kwaliteit van de studie ook
voor de komende generaties gewaarborgd
kan blijven. Naast deze ontwikkelingen,
gaat de TU/e de genoemde kernwaarden
verwerken in het toekomstige strategisch
plan, onder de noemer TU/Expedition 2030.
TU/Expedition 2030 is het voortraject

Als Commissaris Onderwijs zal ik komend
jaar bij al deze ontwikkelingen betrokken
zijn. Mocht je interesse hebben om
bij te dragen aan TU/Expedition 2030,
de verhuizing of andere Industriaonderwijszaken, kom dan vooral even langs.
Ook voor vragen ben je natuurlijk altijd
welkom!

Jan Kleinlugtenbeld
Commissaris Onderwijs Industria

Column
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Een ode aan het Paviljoen
Een noodgebouw zonder nood

Een collega van mijn vader, halverwege
de 50, vertelde hem laatst dat hij
ruim dertig jaar geleden Technische
Bedrijfskunde in Eindhoven gestudeerd
had. Het was toen nog niet zo’n bekende
studie met niet zo veel studenten. Ze
zaten dan ook in een noodgebouw
helemaal achteraan op de campus,
vertelde hij. De collega keek dus raar
op toen mijn vader hem vertelde dat ik,
zijn TBK-studerende zoon, de afgelopen
zes jaar had doorgebracht in datzelfde
noodgebouw. Het staat er nog steeds.
De nood is blijkbaar nooit heel hoog
geweest.
Toch komt daar na dit jaar verandering
in. Het Paviljoen wordt gesloopt.
De nood is nu dan uiteindelijk hoog
genoeg. De studie zal verhuizen
naar het gerenoveerde hoofdgebouw.
Deze verhuizing naar een nieuw
gebouw zal vast voordelen hebben.
Duurzaam, alles beschikbaar op één
plek, nieuw meubilair, technologische
nieuwigheden. Het zal er waarschijnlijk
ook iets lekkerder ruiken. Naar nieuw,
naar modern. Naar alles wat het
Paviljoen niet is. Maar het nieuwe
gebouw zal ook heel veel niet hebben.
Heel veel dat het Paviljoen wel heeft.
Of mag ik al had zeggen? En daar moet

iedereen wat mij betreft dit laatste jaar
dus extra van genieten.

teveel wordt dan kun je altijd nog een
studiebiertje pakken in The Villa.

Op het Paviljoen is het leven namelijk
gewoon een stukje simpeler. Een plek
waar je je zorgen kan vergeten. Niet
in de drukte op het centrum van de
campus, maar lekker achteraf. Want
achteraf is het mooi wonen. Een plek
waar het woord gemoedelijk zijn
betekenis aan te danken heeft. Daar
zorgen de gebouwbeheerders Rudi en
Haj wel voor. Een plek waar met heel
veel liefde zelfs elke zomer de eenden in
de vijver verzorgd worden. Waar via een
camera wordt bijgehouden of het er bij
de eenden ook gemoedelijk aan toegaat.
Het voelt een beetje als een thuishaven.
Hoewel ik me besef dat het vrij raar
is om een noodgebouw als thuis te
beschouwen.

Studenten van andere studies kwamen
ook weleens op het Paviljoen studeren.
Ze noemden dat zelf een exchange
semester in het buitenland.
Binnenkort moet de TBK-student dus
de omgekeerde weg bewandelen. Voor
de studenten zal dat een hele overgang
worden. Men moeten leren traplopen.
Leren omgaan met een lift. Leren om op
hoogte te studeren. Leren dat de wereld
niet één en al gemoedelijkheid is.
Dus geniet er nog maar even van. Nu
het nog kan.

Cas van Elderen
Alumnus

‘s Ochtends bij binnenkomst ga je
eerst een kopje koffie drinken in de
koffiekamer. Vervolgens een sleutel
ophalen bij de receptie voor het
u-hokje waar je de rest van de dag
gaat doorbrengen voor een flinke
studiesessie. Behalve natuurlijk de
koffiepauzes om half 11 en half 4 (met
koekjes) en de lange lunchpauze om
half 1. Als de tentamenstress je dan toch
SEPTEMBER 2017 SCOPE

35

Sustainable Business
the road to green proﬁt

Woensdag 6 december 2017
www.industriacongres.nl

