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Do you have a passion for software, a skill for process analysis
and want to translate this into client solutions then come and
have a cup of coﬀee at our oﬃce in Amsterdam and learn
more about the role as business engineer at Finaps!
Finaps develops innovative business solutions based on
advanced technologies such as SAS Business Analytics, the
Mendix App platform, Xamarin and open source initiatives. The
diﬀerent industries we are active in are ﬁnancial services,
public sector, human resources, fraud and charity. With small,
eﬃcient, agile teams we design complex innovative
applications for the heart of the client’s operations. Our
Business Engineers have a background in econometrics,
mathematics or industrial engineering as well as knowledge of
speciﬁc business domains. We have a can-do mentality and are
solution driven, both from a technical point of view as well as in
the service we provide.

We are all about building “Business Solutions that work” and
we aspire to be a true partner for our clients. This ambition
drives everything we do. Currently we work for clients such as
ING, Rijkswaterstaat, de Hypotheker and Terre des Hommes.
Next to large organizations we also help start-ups to realize
innovative ideas such as Validata Group, who are now market
leader in their industry.
We want Finaps to be an inspiring and fun place to work, a
place where people can grow and where we are proud of what
we do and deliver. Everybody should feel that they are part of
a team that is involved in meaningful work that will make the
diﬀerence for our clients.
Look at our website www.ﬁnaps.nl to meet our team, look for
vacancies and read about interesting projects we worked on.

| Business solutions that work |
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Colofon

Klant vanuit huis
Wanneer de dagen korter en kouder worden en de bovenstaande, warme foto helaas niet
meer de huidige situatie weergeeft is het fijn om met een kop thee een kijkje te nemen in
dit magazine. Wat je dan leest creëert eigenlijk een nog fijnere bewustwording. Jij bent
vanuit thuis klant en er is tegenwoordig niets meer waarvoor je je huis hoeft te verlaten.
Wehkamp bezorgt je kleding aan huis terwijl je nog even snel je boodschappen bestelt
bij die gele, blauwe of groene supermarkt. Later krijg je nog een enquête binnen van een
bedrijf waar je van hun service gebruik gemaakt hebt. Zo zijn bedrijven constant bezig
om te zorgen dat jij hen het meest waardeert.
In deze SCOPE vertelt Berry Veldhoen over organisaties die echt extra bezig zijn zodat jij
als klant ze een 9 geeft. Een 9+ wellicht. Wehkamp en DOW laten daar vervolgens hun
ideeën over los. Als derde dienstverlener staat een lease-concept in deze SCOPE. Een
merk met de iconische blauwe band, Swapfiets. Nog een voorbeeld van iets waar je je
huis niet voor uit hoeft. Al heb je er daarna natuurlijk niet erg veel aan als je er de frisse
buitenlucht niet mee in gaat.
Naast het thema katern bieden de andere katernen ook genoeg leesvermaak. Zo is een
alumnus van Technische Bedrijfskunde woonachtig in Brazilië en vertelt hij onder
andere over zijn bedrijf die Europese start-ups ondersteund in het land. Ook biedt deze
SCOPE een kijkje in de renovatie die momenteel gaande is om het oude hoofdgebouw
van de campus om te toveren tot het zeer duurzame Atlas. Erg interessant.
Dan rest mij verder niets anders dan u veel leesplezier te wensen. U bent immers de
klant van dit blad en zoals we allemaal weten; de klant, die is koning!

Ward Beekmans
Hoofdredacteur SCOPE
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Customer Excellence
Efficiëntie en optimalisatie: twee begrippen die wij, als bedrijfskundigen,
maar al te goed kennen. Toch is daar minder voordeel uit te halen dan we vaak
denken. Optimaliseer je aandacht voor je klantrelaties en je bent de concurrentie
een stap voor. Dit gesprek met Berry Veldhoen neemt je mee in een revolutie
die aanstaande is: van transactioneel naar relationeel en van functionele naar
emotionele beleving.
TEKST Joris Bolhuis FOTOGRAFIE Ward Beekmans DESIGN Jef van den Buijs

Customer Excellence vraagt om
Emotional Intelligence
Bijna iedereen scoort ruim voldoende

De afgelopen tientallen jaren zijn
bedrijven vooral bezig geweest om
imperfecties in het leveren van
producten en diensten te verhelpen.
Volgens Berry is dit nog altijd de focus
van veel bedrijven: “Bedrijven zijn
nog steeds vooral bezig om de manier
waarop ze aan klantverwachtingen
voldoen, performant zijn en volgens
verwachting presteren slimmer, sneller,
betrouwbaarder, goedkoper of efficiënter
te doen.”
Hij merkt daarbij op dat het doorvoeren
van operationeel excelleren veelal een

SCOPE DECEMBER 2017
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“We hebben nu een
situatie gecreëerd waarin
de meeste organisaties
fatsoenlijk presterend zijn
geworden”
naar binnen gekeerd proces is. “Je bent
vooral met jezelf, met je eigen organisatie
bezig; je wil zelf beter worden. Door alle
bedrijfskundige aanpakken zijn we nu
zo ver gekomen dat de meeste bedrijven
het objectief gezien gewoon voldoende
of goed doen en op 7+ niveau zitten qua
functionele prestaties. We hebben nu
een situatie gecreëerd waarin de meeste

organisaties fatsoenlijk presterend
zijn geworden en daarmee goed aan
de basisverwachtingen van klanten
voldoen.”
De meeste bedrijven blijven echter
steken in wat Berry een doorgeschoten
‘verbeterwoede’
noemt
om
de
basisprocessen op orde te krijgen.
In termen van klanttevredenheid
bereiken ze door die verbeterwoede
namelijk een bovengrens. Uitgedrukt
in een cijfer scoren bedrijven door die
houding tussen de 7 en 8. Berry: “Je
zou daardoor kunnen gaan denken dat
je als organisatie op de goede weg bent

genoemde bezorgproces geeft Coolblue
bijvoorbeeld een verrassend cadeautje
uit aan de klant op het moment dat
die klant de voordeur opent als de
bezorgers zich gemeld hebben. Door
deze verrassing uit te pakken wordt
het minuutje wachttijd overbrugd
wanneer de nieuwe wasmachine
uit de vrachtauto wordt gehaald.
Voor Customer Excellence is dus meer
nodig dan enkel een goede functionele
beleving, oftewel operational excellence.
De manier om het verschil te maken
is volgens Berry om de functionele
verwachtingen regelmatig te overstijgen
en de klant emotioneel te verrassen.
Klanten verrassen

Bron: boek Klanthelden in de 9+ organisatie, 2014; Figuur 1.8 9+ grafiek: het verband tussen
klanttevredenheid en klantloyaliteit, gebaseerd op Jones & Sasser jr., Why statisfied customers
defect(1995)16

om veel meer te gaan betekenen voor
je klant of gebruiker, terwijl het zelfs
wetenschappelijk aangetoond is dat dit
niveau van tevredenheid nauwelijks
leidt tot loyaliteit (zie grafiek met
verband klanttevredenheid en loyaliteit).
Loyaliteit is de echte graadmeter
van beleving. Als een organisatie de
functionele verwachtingen overtreft
en mij als klant echt centraal stelt,
onderscheidt deze zich direct van de
concurrentie. Deze zogenaamde 9+
ervaringen onthoud ik, waardoor ik
de betreffende organisatie bovendien
spontaan zal gaan aanbevelen aan
collega’s en vrienden. Daarnaast ontstaat
er door sociale media ook al snel een
digitale golf van referenties. Trouwe,
enthousiaste klanten verkopen zo de
9+ organisatie aan geïnteresseerden.
Om echt veel meer te betekenen moet
je dus juist op andere, niet functionele,
aspecten die relatie gaan opbouwen.”

Het verschil maken

Hoe kun je als bedrijf in deze situatie
wel het verschil maken? Berry licht
dit toe aan de hand van enkele
voorbeelden: “Laatst heb ik bij Van der
valk ontbeten. Ze hebben daar een heel
groot buffet, met aan het einde een
soort kleine bakkerij. Dat doen ze erg
slim in termen van belevingservaring.
Je wordt verrast en komt daarom graag
terug met relaties. Daarnaast vertel
ik het enthousiast aan anderen. Je
krijgt dus spontane aanbevelingen.”
Een ander mooi voorbeeld is volgens
Berry Coolblue, dat zich realiseert
dat bijvoorbeeld het bezorgen van
wasmachines vanuit de klant gezien
feitelijk een ‘intiem proces’ is. Je komt
immers bij de klant over de vloer. Ze
beoordelen bij elk klein stapje in het
proces van de klant of ze er een leuke
klantbeleving van kunnen maken. In het

Hierbij speelt de emotionele beleving
dus een grote rol. Dit heeft alles te
maken met hoe je als organisatie naar
de buitenwereld kijkt; zie je klanten als
marktposities en transacties met cijfers
of als partijen waar je een mooie relatie
mee opbouwt? Door vanuit de ogen en
belevingswereld van de klant te kijken
naar hoe je met elkaar omgaat, elkaar
belevert, informeert en belang in elkaar
stelt, kun je in een bedrijfskundig
ontwerp een geheel nieuwe specificatie
ruimte toevoegen. De factoren van
deze dimensie zijn menselijk van aard.
Het gaat hier vooral om emotionele
factoren als: erkenning, herkenning,
vertrouwen, ontzorgen, pro-activiteit,
innovatie en er echt zijn voor de klant
als hij je nodig heeft: een echte partner
zijn. Berry: “Als je die emotionele
factoren als ontwerpelementen gaat zien
en gaat inmengen in de doorgaande
verbeteringen van bedrijfsprestaties,
ontstaat de mogelijkheid weg te breken
uit het gewone. Dat zie ik als de
belangrijkste innovatie in alle situaties
waar de organisatie op zijn huidige kern
niet echt het verschil meer kan maken.
Customer Journeys of klantreizen zijn
hier mooie ontwerpformats.”

“We moeten het kussen bovenaan de
functionele belevingscurve niet als
comfort zien, maar als speldenkussen”
DECEMBER 2017 SCOPE
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Bron: boek Klanthelden in de 9+ organisatie, 2014; Figuur 2.3 9+ ‘kano’-model voor functionele beleving/ emotionele beleving gebaseerd op
professor Noriaki Kano (Attractive Quality and Must-be Quality, 1984)

Ondanks de enorme voordelen van het
inbouwen van de emotionele factoren
zijn veel bedrijven volgens Berry
onterecht tevreden over hun huidige
tevredenheid. Er zijn nog altijd bedrijven
die navragen of de monteur op tijd was.
Berry: “Er wordt zelfs aan de klant
gevraagd een 9 of hoger te geven als je
het echt goed doet. Zo kunnen wij tegen
elkaar zeggen dat we heel goed bezig
zijn. Op die manier blijf je natuurlijk
op de onderste functionele curve
zitten. We moeten dit ‘comfortkussen
van operationele excellence’ bovenaan
de functionele belevingscurve (zie:
schema 9+ Kano model), gaan zien als
speldenkussen waarop we heel gericht

een aantal emotionele 9+ ervaringen in
gaan prikken.”
Opvallen, maar wel gericht

Juist wanneer je er als bedrijf in slaagt
een aansprekender emotionele beleving
goed te organiseren valt dat enorm op.
Als dit 9+ gevoel daarnaast regelmatig
wordt bevestigd of versterkt, krijgt
iemand gaandeweg het vertrouwen
dat het bedrijf echt zo blijkt te zijn.
Berry voegt daaraan toe: “Een klant
gaat denken: als ik hem een keer nodig
heb, dan is deze organisatie er met al
zijn kennis en kunde voor me. Zo’n
relatie leidt dan tot customer intimacy:
zakelijke intimiteit met als resultaat

een hogere klanttevredenheid, loyaliteit
en dus spontaan belevingsgedrag.”
Het is alleen niet mogelijk om
samen de hele dag met ongelofelijk
bijzondere ervaringen bezig te zijn.
In ontwerptermen zijn er volgens
Berry daarom een aantal momenten
van de waarheid in een klantreis waar
je deze slag kunt slaan en kunt laten
merken dat je meer voor een klant wilt
betekenen dan alleen maar fatsoenlijke
spullen leveren.
De
typische
bedrijfskundige
analysetechnieken komen bij het
‘inbouwen’ van de emotionele dimensie
ook weer terug. Bedrijven die veel

Bron: boek Klanthelden in de 9+ organisatie, 2014; Innovatie-adoptiecurve (gebaseerd op: Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations)
SCOPE DECEMBER 2017
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aandacht geven aan klantrelaties
verrijken hun business cases door
zaken als het verdiepen van relaties en
spontaan aanbevelen, uit te drukken
in getallen. “Bedrijfskundigen kunnen
dat soort dingen concreet maken
in dashboards. Bedrijven die data
analytics naadloos weten uit te breiden
met dit meer kwalitatieve emotionele
perspectief en daar naadloos tussen
kunnen schakelen, zijn de winnaars
van de toekomst. Artificial Intelligence
zal hand in hand moeten gaan met
Emotional Intelligence.”

“Ik verwacht dat de
implementatie en de
versnelling aan de
emotionele kant veel
sneller gaat”
Lerende relaties

Er wordt dan ook anders naar feedback
gekeken. De klantrelaties worden een
leertraject en ontwikkelen continu
doordat je samen dingen onderneemt
en daarop reflecteert en continu
verbetert. Dit stapelt zich op over tijd
tot een moeilijk te kopiëren relatie,
wat volgens Berry een heel krachtig
wapen is in de concurrentiestrijd die
nu vaak op operationeel excellence
wordt gevoerd. “De gewone functionele
veranderingen zijn relatief makkelijk
te kopiëren, de genoemde opstapeling

in (emotionele) relaties niet. Als je als
bedrijf later instapt, sta je ver achter. Je
kunt het gedrag, de interne beweging en
het DNA van een 9+ organisatie niet zo
makkelijk namaken, de ambitie kan je
wel kopiëren.”
Revolutie

Volgens Berry is er een revolutie op
komst. Net als bij andere innovaties
geldt ook hier de bekende innovatieadoptiecurve met: innovators, early
adopters, de mainstream en laggards (zie
figuur). Er liggen voor alle organisaties
nog heel veel kansen om het verschil
te maken, terwijl er op dit moment in
alle sectoren pas volop early innovators
actief zijn die de weg wijzen naar dit
nieuwe groei perspectief. Daarnaast
erkent Berry dat er bedrijven zullen
zijn die nooit in deze innovatie gaan
stappen. “Diehard kostenleiderschap is
nog altijd een briljante propositie. Neem
Ryanair als voorbeeld: hun authenticiteit
is dat ze in alles wat ze doen efficiënt
en laag in kosten zijn. Zij hebben in
feite een volledig nieuwe categorie in
reizen geïntroduceerd. Wel vind ik het
mooi om te zien dat ze momenteel op
deze sterke basis heel gericht en zeer
betaalbaar service modules toevoegen.”

competitief belang.” Deze beweging is
vergelijkbaar met hoe logistiek heeft
geleid tot een integraal perspectief
en continue verbeteringen. Als reden
daarvoor noemt Berry dat de logica van
dit soort innovaties klopt. Bedrijven
zien dat anderen succesvol zijn met een
dergelijke aanpak en gaan er daardoor
zelf ook in investeren.
Bij operationele, continue verbeteringen
werken mensen aan een systeem dat
ze rationeel begrijpen. De innovatie
in klantbeleving waar we het hier over
hebben staat volgens Berry echter veel
dichter bij eenieder die erbij betrokken
is. “Ik zie dat de implementatie en de
versnelling aan de emotionele kant
daarom veel sneller gaat. Hier zit
betrokkenheid eigenlijk al intrinsiek
ingebouwd. Als je de deur uit loopt
ben je immers zelf ook weer klant bij
bijvoorbeeld een ziekenhuis. Je snapt
daardoor onmiddellijk het belang
van excellente klantbeleving. Het is
een vliegwiel dat veel sneller gaat
draaien. Elk kwartier dat ik in een
bedrijf aan dit innovatieve onderwerp
besteed, bijvoorbeeld door emotionele
klantreizen in beeld te brengen, heb ik al
resultaat. Daar word ik heel enthousiast
van.”

Toch neemt niet alleen het aantal
bedrijven dat zich bezighoudt met het
verdiepen van relaties toe, ook de schaal
van bedrijven die instappen wordt steeds
groter. “Steeds meer bedrijven zien het

Berry Veldhoen
Berry heeft in de jaren 80 Technische
Bedrijfskunde gestudeerd aan de Technische
Universiteit Eindhoven. Na zijn opleiding
is hij onder andere logistiek manager bij
HAK geweest. Hij is van 1986 tot 2005 als
directeur betrokken geweest bij Artificial
Intelligence start-up Bolesian. Deze is
marktleider geworden in Kennis Technologie
en vervolgens onderdeel geworden van
Capgemini, waar Berry directeur Advanced
Technology Services werd. In 1997 heeft
hij het business-innovatie bureau Altuïtion
mede-opgericht, waar de 9+ organisatie en
klantbeleving centraal staan. Daarnaast
heeft hij 2 Management bestsellers
geschreven over de 9+ organisatie. Hierin
beschrijft hij hoe een bedrijf de stap kan
maken van efficiënte gebruiksrelaties
naar
exceptionele
klanttevredenheid.
DECEMBER 2017 SCOPE
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Customer Excellence
Er zijn veel verschillende bedrijven in de huidige markt die als groot
speerpunt hebben dat ze alles voor de klant doen. Eén van deze bedrijven
is wehkamp, hét online warenhuis voor gezinnen in Nederland. SCOPE
sprak op het hoofdkantoor in Zwolle met de Chief Product Officer, Joost van
Hilten, over Customer Excellence.
TEKST Sander Jong FOTOGRAFIE Sander Jong DESIGN Maarten van Asseldonk

Foto wehkamp, Paul Raats

Customer Excellence bij wehkamp

Bijna midden in een woonwijk net
buiten de Zwolse binnenstad staat
het hoofdkantoor van wehkamp, waar
het interview plaatsvindt op een wat
druilerige herfstmiddag. Gelukkig staat
mij in de hal een tropische loungesetting
op te wachten, met diverse meubels uit
de eigen collectie. het zorgt gelijk voor
een goede start van een interessant
gesprek.
Een top klantervaring is cruciaal

Customer excellence zit diep geworteld
in het DNA van het bedrijf. “Het zit
heel diep in onze filosofie, eigenlijk
SCOPE DECEMBER 2017
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al vanaf de oprichting van het bedrijf,
65 jaar geleden: als je zorgt dat je
het goede doet voor je klanten en
medewerkers, dan geloven wij dat
de resultaten vanzelf komen. Als wij
resultaten beoordelen, kijken we ook
altijd eerst naar klantfeedback en naar
medewerkerstevredenheid”, aldus van
Hilten. Een andere belangrijke reden,
zo stipt hij aan, is dat een geweldige
klantervaring voor een online bedrijf
essentieel is. “Eigenlijk is het kunnen
leveren van die top klantervaring voor een
e-commerce speler de enige manier om
online succesvol te zijn. Uiteraard moet

“Een top klantervaring is
eigenlijk de enige manier
om online echt succesvol
te zijn”
de prijs goed zijn, maar daarbovenop
moet alles ultiem gemakkelijk zijn voor
de klant. Natuurlijk is het momenteel
met de smartphone al heel gemakkelijk
om artikelen te zoeken en te bestellen,
maar dat zal de komende jaren alleen
nog maar beter worden. Uiteindelijk
willen we onze klanten artikelen laten
ontdekken waarvan ze zelf nog niet

Ontstaansgeschiedenis wehkamp
Wehkamp is ongeveer 65 jaar geleden opgericht door Herman Wehkamp. Hij kon een partij matrassen kopen en wilde deze via
advertenties gaan verkopen. Om de matrassen te kunnen kopen had hij startkapitaal nodig. Zijn moeder wilde eigenlijk dat Herman
bij haar in het bedrijf ging werken, dus sloot hij een weddenschap met haar af. Als hij de matrassen binnen een paar weken zou
verkopen, dan hoefde hij niet bij het bedrijf te komen werken en zou zij Herman het startkapitaal lenen. Zo niet, dan kwam hij bij zijn
moeder in de zaak. Binnen afzienbare tijd waren de matrassen verkocht en het bedrijf wehkamp was geboren. Een belangrijke reden
voor het beginnende succes was dat Herman heel goed wist wie zijn klanten waren en hun behoeftes beter kende dan zij zelf. Die
focus op klantbehoeften zat er al vanaf het begin in, tot op de dag van vandaag.
Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid van een postorderbedrijf met de iconische catalogus naar een pure online speler. Wehkamp
is hét online warenhuis voor gezinnen in Nederland. Wehkamp heeft ruim 2 miljoen vaste klanten, meer dan 500.000 bezoekers
per dag en verstuurt meer dan 10 miljoen pakketten per jaar. En steeds meer mensen weten hun weg naar wehkamp te vinden.
Het assortiment bestaat uit ruim 400.000 verschillende artikelen van 2.000 merken, verdeeld over de categorieën mode, wonen
& slapen, tuin & klussen, huishouden, elektronica, speelgoed & games, sport & vrije tijd en mooi & gezond. Onze missie is simpel:
wij willen het leven van alle gezinnen in Nederland mooier en makkelijker maken. Er werken zo’n 900 mensen, verdeeld over vier
verschillende vestigingen: het hoofdkantoor, de fotostudio en twee distributiecentra in Zwolle en Maurik. In Zwolle staat het grootste
geautomatiseerde distributiecentrum voor online retail ter wereld.

weten dat ze die leuk vinden. We werken
er elke dag hard aan om die ervaring
voor klanten continu te verbeteren.”
Customer Excellence in de dagelijkse
activiteiten

Een ontzettend klantgericht beleid
hebben is natuurlijk één ding, maar
het moet ook uitgevoerd worden. Van
Hilten vertelt: “Alles begint met de klant.
We beginnen dan ook altijd bewust of
onbewust, bij alles wat we doen, met
de vraag: “Wat doet dit voor de klant?
Concreet betekent dit vooral dat we
continu bezig zijn met het verbeteren
van de shopervaring en de service.
Een voorbeeld hiervan is de service
‘voor middernacht besteld, morgen
in huis’. Het leveren van deze service

kost ons veel moeite, bijvoorbeeld wat
betreft logistiek, maar we weten dat
klanten het willen, dus nemen we die
moeite ook. Onze klanten kunnen ook
zelf smalle tijdvakken kiezen, waarin
hun bestelling bezorgd wordt, zodat
de klant hier makkelijker rekening
mee kan houden. Voor onze klanten,
vooral gezinnen, werkt dit heel goed
omdat ze vaak best goed weten dat ze
bijvoorbeeld op een woensdagavond
thuis zijn. Wij passen onze service daar
helemaal op aan. Ook voor het ophalen
van retourartikelen werken we zo. Dat
doen we gratis. Een ander voorbeeld
waarbij wij rekening houden met
onze doelgroep is de mogelijkheid om
achteraf te betalen, nadat er eventueel
artikelen zijn geretourneerd. Zo kunnen

gezinnen flexibeler omgaan met hun
budget. We denken echt mee met dat
gezin en proberen ons continue in hun
levens te verplaatsen.”
Experimenten

Om klanten steeds beter van dienst
te kunnen zijn, is wehkamp ook
voortdurend aan het experimenteren
met verbeterde diensten. Met deze
experimenten verzamelen wij data, om
zo te beoordelen welke verbeteringen
het beste kunnen worden doorgevoerd,
vertelt van Hilten. “Zo hebben we
geëxperimenteerd met ‘vandaag besteld,
vandaag in huis’, maar het bleek dat
klanten hier nauwelijks gebruik van
maakten. Op dat moment besloten we
dat het dan nog niet de moeite waard

“We willen de nummer één worden
in de hoofden en de harten van alle
gezinnen in Nederland”
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is. Maar dat neemt niet weg dat we
deze service weer opstarten, als we
merken dat er toch behoefte aan is.
En juist online willen we de shop elke
dag verbeteren, dit doen we door het
opstellen van allerlei hypotheses die
we testen. We hebben daarom altijd
vele varianten van de shop online
staan, waar kleine verschillen tussen
zitten in bijvoorbeeld de navigatie of
de zoekfunctie. Uit data kunnen we
dan op een wetenschappelijke manier
opmaken welke variant het beste werkt
voor de klant, waardoor we kunnen
innoveren op basis van data-driven
klantfeedback. Deze experimenten en
vooral de hypothesen worden bovendien

nog sterker doordat we ook het ‘waarom’
proberen te begrijpen door onze klanten
op te zoeken, usability testing te doen en
veel met ze te spreken.”
Eigen functie

Vanuit zijn eigen functie zijn het vooral
de teams die veel invloed hebben,
vertelt van Hilten. “We hanteren geen
traditioneel top-down beleid waarin ik
beslis en zij uitvoeren. Zo kun je niet
opereren in de snelle digitale wereld. We
hebben een manier van werken waarin
ik vooral mijn teams in staat stel om
hun taken uit te voeren. Mijn rol hierin
is voornamelijk om te zorgen dat alle
teams ongeveer dezelfde kant op gaan

en ze daarna vooral in staat te stellen om
aspecten te verbeteren en veel te leren.”
Een belangrijk team is het ‘customer
experience team’, dat zich bezighoudt
met de hele customer journey voor
klanten. Van Hilten: “zij maken analyses
op basis van klantfeedback, om deze
ervaring te verbeteren, zowel het online
als het offline gedeelte. Met die inzichten
stellen zij weer de andere teams in staat
om noodzakelijke veranderingen te
maken om die klantervaring nog beter
te maken. Alle teams binnen wehkamp
werken veel met elkaar samen. Dit is
noodzakelijk om alles tot één geheel te
maken, maar altijd wel met de ruimte
voor mini-innovaties binnen de teams.

Joost van Hilten
Joost van Hilten werkt nu twee jaar bij
wehkamp als Chief Product Officer, een
functie waarin hij verantwoordelijk
is voor het ‘product’. Bij wehkamp
betekent dit vooral de online shop, de
webapplicatie en alles wat daarmee
samenhangt. Hij studeerde rechten en
rechtsfilosofie, en heeft ook in Amerika
gezeten, waar hij onder andere een
MBA heeft gedaan. Voor wehkamp
werkte hij als adviseur bij McKinsey,
waar hij veel deed op het gebied van
innovatie en productontwikkeling. Hij
is bij wehkamp terechtgekomen omdat
hij van een adviserende naar een meer
uitvoerende rol wilde in zijn werk.
“Wehkamp is een grote e-commerce
speler met veel potentie en ambitie,
maar ook een plek waar je impact kan
maken.”
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“Wehkamp is een grote e-commerce
speler met veel potentie en ambitie,
maar ook een plek waar je impact kan
maken”
Wij zeggen altijd ‘denk groot, maar begin
klein’. Dus liever veel incrementele
innovaties dan jarenlang werken aan
één radicale innovatie. Voor ons is dat
op dit moment de beste strategie.”

anders. Het belangrijkste hierbij is dat
je een bepaalde werkwijze hebt, waarbij
je langzaam, maar iteratief, uitkomt bij
wat je klanten willen.
Toekomst

Concurrentie

Van Hilten noemt dat ze zeker naar
de wereld om wehkamp heenkijken.
“Er zijn veel bedrijven waar we van
kunnen leren, zowel in Nederland als
daarbuiten, vooral in de VS en China.
We zijn continu op zoek naar onze
eigen inspiratie, om te kijken wat zowel
voor ons als voor de klant werkt. We
nemen nooit iets blind over. Vaak zie
je dat die inspiratie weer leidt tot iets

Tot slot vertelt Joost over de
toekomstplannen om de klantbeleving
bij wehkamp nog verder te verbeteren.
Van Hilten: “We willen de services
buiten de shop constant verbeteren,
helemaal gericht op de behoeften van
onze klanten. Rondom de feestdagen,
zullen wij daar weer een stap verder in
gaan. Verder is het belangrijk dat we de
grote trends rondom de smartphone en
Machine Learning blijven volgen, om zo

de shopervaring verder te verbeteren.”
Het zal vooral altijd het doel blijven om
de klantervaring boven alles te zetten,
zo besluit hij: “Onze uiteindelijke visie
is dan ook dat we de nummer één willen
worden in de hoofden én de harten van
alle gezinnen in Nederland.”

wehkamp.nl
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Customer Excellence
Langzaam loopt het Auditorium vol; een grote menigte heeft zojuist
te horen gekregen welke student de Master Thesis Award gewonnen
heeft. Deze prijs werd door Dow Chemical samen met een selecte groep
professoren van de Technische Universiteit Eindhoven voor de 5e keer
uitgereikt. Een van de sprekers, Neldes Hovestad, moet ik voor het
interview onthouden van de borrel achteraf. Een probleem vindt hij dit
geenszins; hij spreekt met passie over de cruciale rol die klantenservice in
het succes van Dow speelt.
TEKST Gerard Koudstaal DESIGN Ruben Sikkema

Foto Dow Chemical

Een relatie voor innovatie

Customer Excellence doet gauw
denken aan Consumer Excellence;
het retourneren van kleding, het
bezorgen van boodschappen of het
bieden van persoonlijke aandacht.
Deze voorbeelden kennen we uit ons
dagelijks leven als consumenten vooral.
Neldes Hovestad biedt mij een ander
perspectief op dit onderwerp; eentje van
midden in de aanvoerketen. Hovestad is
werkzaam bij Dow Chemical, een van
SCOPE DECEMBER 2017
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de grootste spelers ter wereld op het
gebied van de chemische verwerking
van grondstoffen tot halffabricaten.
Unplanned events

Al gelijk bij het bespreken van de
Master Thesis award ceremonie, blijkt
dat klantenrelaties hier een belangrijk
onderwerp waren. “Ik heb begrepen dat
de winnaar zich bezig heeft gehouden
met MRO (Maintainance, Repair and

Operations), in dit geval het in voorraad
houden van reserveonderdelen. Die
zijn voor ons écht heel belangrijk. We
hebben fabrieken over de hele wereld
verspreid, reserveonderdelen dus ook.
Je zal zien dat deze net niet op een
locatie liggen waar ze daadwerkelijk
nodig zijn. Reserve warmtewisselaars of
reactoren moeten soms van Azië naar
Amerika getransporteerd worden, wat
tot dagen vertraging leidt. Zorgen dat

“Je zal net zien dat de concurrent niet aan de Elbe
maar aan de Maas ligt”
dat allemaal soepel loopt is echt een
uitdaging. De winnaar en de runner
up van de wedstrijd hebben zich allebei
met dit probleem bezig gehouden”.
Neldes vertelt dat Dow dit ‘unplanned
events’ of ‘onvoorziene gebeurtenissen
noemt. Dat zijn volgens hem de grootste
logistieke uitdagingen.

onhandige situaties,” zo vertelt Neldes:
“We hebben een aantal jaren gehad dat
de Rijn en de Elbe met extreem hoog
of laag water te kampen hadden. Dan
kunnen onze binnenvaartschepen geen
grondstoffen meer bij onze fabrieken
krijgen. Je zal dan net zien dat de
concurrentie aan de Maas ligt.”

Een ander voorbeeld van unplanned
events is wat er een tijdje geleden in
Duitsland speelde met de spoorlijnen.
“Er waren een aantal spoorlijnen
rondom Frankfurt buiten gebruik
gesteld. Die lijnen zijn voor ons
belangrijk om producten van Duitsland
naar Frankrijk, Italië of Zwitserland te
transporteren. Als er maar één lijn ligt,
moet je alles omgooien; er moet een
manier gevonden worden om honderden
railkarren gevuld met ethyleenoxide,
propyleen of plastic korreltjes op hun
bestemming te krijgen. Duitsland is
als centraal land wel vaker de bron van

Een nog extremer geval van onvoorziene
omstandigheden was orkaan Harvey
in America. Deze heeft met name de
regio van Houston getroffen, een gebied
waar veel chemische krakers staan, ook
van Dow. “Door die orkaan waren veel
krakers van concurrenten uit bedrijf.
Op dat moment moeten wij ook een
beslissing nemen; is het nodig om
onze locatie stil te leggen? We hebben
met onze mensen goed overlegd of de
situatie betrouwbaar was en hoe we
het proces konden beschermen. De
veiligheid is in zo’n afweging natuurlijk
topprioriteit.
Uiteindelijk
hebben

we toen besloten de locatie open te
houden. Op dat moment was het een
interessante uitdaging om te kijken hoe
we het beste konden profiteren dat wij
wel grondstoffen aan klanten kunnen
leveren en de concurrentie niet.”
Klantenbelang

De gevolgen van situaties zoals fabrieken
die stilliggen of rails die niet begaanbaar
zijn, zijn niet zomaar te verhelpen. Bij
beide situaties komt er onoplosbare
wachttijd kijken. Dé belangrijkste stap
in deze unplanned events is dan ook het
probleem met de klanten oplossen, zo
vertelt meneer Hovestad. “Die zijn de
dupe van iets wat wij niet onder controle
hebben. Als ze op de hoogte zijn, ga je
samen naar de opties kijken. Je gaat
bijvoorbeeld kijken of we een materiaal
van een concurrent kunnen afnemen
om alsnog een product te kunnen
maken.”
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Neldes Hovestad

Foto Fernando Naranjo

Neldes
is
gepromoveerd
als
chemicus in Utrecht in 1999. Hij was
oorspronkelijk niet van plan om bij Dow
Chemical te gaan werken. Tijdens zijn
gesprekken met Dow werd er echter
niet alleen direct naar zijn expertise
gekeken, maar ook daarbuiten, en
zodoende kwam hij bij Technical
Service and Development terecht.
Inmiddels is hij operationeel manager
van de vestiging Dow Terneuzen.

Niet alleen in crisissituaties staat de
klant centraal, van dag tot dag worden
klantenrelaties bij Dow onderhouden.
“Bij Dow doen we dat bij het DISC,
of Dow Integration Service Centre.
We hebben daar op dagelijkse basis
contact met onze klanten over orders
die binnenkomen. Klanten kunnen
ook een veiligheidssheet aanvragen om
de kwaliteit te controleren als ze dat
willen. Daarnaast komen ze naar ons
toe als ze zelf een probleem hebben;
mocht er iets misgaan in productie, dan

kunnen we meekijken. Het kan liggen
aan het aangeleverde halffabricaat of
aan de machine, van beide hebben we
verstand.” Ook spoedorders komen
op dit kantoor binnen en kunnen
veeleisend zijn. Zo vertelt Neldes
bijvoorbeeld dat ze regelmatig halve
trucks wegsturen, als de klant daar
om vraagt. “We hebben wel eens een
vliegtuig materiaal van Europa naar
Amerika laten vervoeren omdat een
klant het tijdig wilde hebben.”

Een andere functie van het DISC
is
dat
productsubstitutie
goed
gecommuniceerd wordt. “We laten
klanten dan weten dat we met dit product
beter denken te kunnen samenwerken.
Er zijn kwaliteitsnormen waar een
product aan moet voldoen, je kan dan
niet zomaar van grondstof wisselen, er
moet overlegd worden. We kunnen dan
vaak een afspraak maken dat ze een iets
duurder product kunnen kopen, waar ze
een stuk minder van nodig hebben.”

“Vijfendertig procent van de producten die we nu
verkopen zijn in de laatste vijf jaar ontwikkeld”
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Het belang van klanten

Klanten tevreden houden doet Dow niet
zomaar. Volgens Neldes heeft dat vooral
met innovatie te maken. “Dow is een
grote globale speler. We proberen met
het feit dat we veel kennis en een sterke
R&D afdeling hebben de concurrentie
voor te blijven. Dat zorgt ervoor
dat innovatie constant plaatsvindt.
Vijfendertig procent van de producten
die we nu verkopen zijn in de laatste vijf
jaar ontwikkeld. Het is dan belangrijk
dat je nauw samenwerkt.” Door deze
constante innovatie is Dow doorlopend
op zoek zijn naar nieuwe klanten voor
deze producten. Omdat er goede banden
met de afnemers zijn, kan Dow deze
nieuwe innovaties makkelijker kwijt op
de markt en raakt het bedrijf minder
snel klanten kwijt aan innovaties van
andere bedrijven. Zeker omdat Dow
op een markt opereert waar afnemers
eigenlijk nooit maar één leverancier
hebben, is dit van belang.
Dit blijkt uit een mooie anekdote die
Neldes noemt: “Je hebt in een fabriek
een bepaalde productmix. Als je een
product steeds minder gaat maken,
omdat de vraag daarvan verminderd, heb
je een probleem: er staan ondertussen
zes nieuwe producten te wachten die
potentieel winstgevender zijn. Een
oud product uit de running nemen is
echter niet altijd makkelijk. Toen ik
nog maar net bij het bedrijf zat, hadden

we een hele grote logistieke uitdaging:
het product dat er uit moest, omdat
het bijna niet meer gemaakt werd, was
nodig voor de dashboards van de Saab
93. Saab heeft een belofte aan de klant
dat er ook na de discontinuatie van de
auto nog reserveonderdelen gemaakt
worden. Omdat dit contractueel bij ons
was vastgelegd, konden we niet zomaar
de productie stoppen.”
Er was voor ons maar één mogelijkheid:
er moest een nieuw product komen dat
zowel voor Saab als voor nieuwe klanten
voldeed aan de verwachtingen. Ik ben
toen maandenlang naar Saab geweest,
heb gesproken met logistieke partners
uit China en Japan en ben door het
hele kwalificatie- en certificatieproces
gelopen om het mogelijk te maken. Aan
het einde van die maanden eindigde ik
met nog maar één optie, één product.
Dat is hem uiteindelijk wel geworden.”

jezelf bepaalt wat je belangrijk vindt:
denk aan je gezin, carrière, vrienden en
jezelf, en besteed daar aandacht aan.”
Voor alle andere studenten heeft hij ook
nog een tip. Hij deelt namelijk nog één
logistieke uitdaging met me: trucks die
met een volle lading aan komen rijden,
ook weer met een volle lading naar een
andere bestemming te kunnen laten
vertrekken. Volgens hem is dit een
doorlopend vraagstuk bij Dow, waar nog
zeker geen antwoord op gevonden is. Er
zou volgens hem nog best een Master
Thesis over geschreven kunnen worden.

En verder

We eindigen het gesprek over de
bijeenkomst die een verdieping lager
nog gaande is. Hij vertelt enthousiast
wat een significant moment het is;
afstuderen en tot de arbeidsmarkt
toetreden. De nadruk legt hij vooral
bij het belang van het vinden van een
bedrijf waar je mee klikt. “Blijf daarbij
niet in je eigen rol hangen, maar durf
uitdagingen aan te gaan die niet direct
in je straatje liggen. Zorg ook dat je voor

“We kunnen niet zomaar met productie stoppen”
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Doe jij volgende periode ook een commisissie?

SCOPE Commissie

Congres Commissie

ICT Commissie

Introweek Commissie

Lustrum Commissie

Eigen initiatief..?

Introkamp Commissie

Batavierenrace Commissie

En nog veel meer!

Gala Commissie

Grafische Commissie

Houd de website in de gaten voor de
mogelijkheden: industria.tue.nl
SCOPE DECEMBER 2017
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Internationaal
Afgelopen juni verscheen de SCOPE met als onderwerp Industrie 4.0, de
zogenaamde ‘Smart factory’. Rond deze tijd kwam er bij Interactie een mail
binnen vanuit het Academic Days team van ESTIEM. Er werd gevraagd
of wij interesse hadden om een evenement te organiseren. Daarvoor was
het belangrijk om iets te vinden waarmee wij Europese studenten iets bij
kunnen brengen. Dit werd het thema smart; smart cities, smart industry en
smart innovations. Dankzij de hulp van dr. Alblas was het in oktober dan
eindelijk zover.
TEKST Jip van Schayik FOTOGRAFIE Simone Balvers DESIGN Ward Beekmans

Become Smarter
Vijftien Europese studenten kwamen
een week naar Eindhoven om inzichten
te verkrijgen in het onderwerp. De
groep deelnemers was erg divers
met studenten uit onder andere
Lappeenranta, Moskou, Ankara en
Porto. De week begon met een inleidend
college over het onderwerp van de
opleidingsdirecteur. Daarin heeft hij de
verschillende kanten van het onderwerp
uiteengezet. Daarna hebben professoren
van de capaciteitsgroep ITEM een
aantal colleges gegeven die dieper op
het onderwerp ingingen. Onder andere
smart cities, agile manufacturing en
insight driven design kwamen aan bod.
Door de nauwe samenwerking met
de professoren was er een interessant
aanbod aan colleges, met een duidelijke
rode draad door de week heen.

Living lab

Ook werd er gekeken naar voorbeelden
uit de praktijk. De groep is gaan kijken
hoe Smart Lighting wordt toegepast op
Stratumseind. Nadat ze hun hersens
hadden gebroken over een case over

dit onderwerp hebben ze een bezoek
gebracht aan het living lab. Hier
wordt gekeken hoe variatie in het
licht op de straat, invloed kan hebben
op de veiligheid, levendigheid en
aantrekkelijkheid van de uitgaanstraat.
Later op de dag konden ze deze techniek
zelf ervaren als reguliere bezoeker aan
Stratumseind.
ASML

Academic Days is een project binnen ESTIEM. Hierbinnen worden een aantal
evenementen per jaar georganiseerd, waarvan er dit jaar een in Eindhoven heeft
plaatsgevonden. Tijdens deze evenementen krijgen studenten in vijf werkdagen
diepgaande kennis over een bepaald onderwerp. Dit gebeurt door middel van colleges,
case studies en bedrijfsbezoeken. Daarnaast wordt er ook tijd vrij gemaakt om terug
te blikken op het onderwerp, hierop te reflecteren en om inzichten hierin te delen met
andere studenten.

Een bezoek aan een van de meest
innovatieve bedrijven in de regio kon
natuurlijk niet ontbreken, op de laatste
dag werd dus een bezoek gebracht aan
ASML. Hier werd aan een case gewerkt
die door het bedrijf voorbereid was.
Verder werd ook het Experience center
bezocht om een beter inzicht te krijgen
in wat ASML precies doet.
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Elevator pitch
FOTOGRAFIE Maarten van Asseldonk DESIGN Ward Beekmans
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Vlnr Hannah, Sander en Vincent

“

Swapfiets
Introductie Swapfiets

Genoeg studenten overkomt het nog elke
dag: een platte band, ketting eraf, een
kapot licht of zelfs een helemaal
doorgebroken velg. Gelukkig zijn het
er steeds minder, want juist voor deze
fietsfrustraties heeft Swapfiets de oplossing
bedacht! Voor een vast bedrag per maand
krijg je van ons een fiets en zorgen wij bij
Swapfiets ervoor dat hij het altijd doet.
Mocht er toch iets aan je fiets kapot gaan
dan komen we binnen twaalf uur naar je
toe om hem te repareren of om de fiets te
‘Swappen’ voor een andere, werkende fiets,
op een locatie waar jij het wilt. Hoewel er
tegenwoordig al heel wat Swapfietsen door
Eindhoven rijden, kunnen we ze door de
karakteristieke blauwe voorband nog goed
herkennen en blijft het duidelijk wie er bij
de familie horen.
Geschiedenis

Het idee voor Swapfiets is ooit tijdens
de koffie op de universiteit in Delft
ontstaan. Het begon met een stuk of
dertig tweedehands fietsen, welke werden
opgeknapt in de achtertuin en zo per
fiets naar de klant gebracht. Drie TU Delft
studenten, Richard, Martijn en Dirk, vonden
het namelijk maar raar dat je nergens een
abonnement op een fiets kon nemen, terwijl
je juist je fiets elke dag volop gebruikt.
Vooral voor studenten die elke dag naar de
studie, naar de sportclub, naar de borrel en
daarna ook weer een keer naar huis moeten
fietsen, is het van cruciaal belang dat ze
altijd een werkende fiets hebben. En zo was
Swapfiets geboren! Om er vervolgens voor
te zorgen dat je klanten ook super blij zijn

met hun Swapfiets,
moet je zelf te gekke service leveren. En
dat is tot op heden nog steeds het motto
van Swapfiets: ‘Te gekke service, simpel
gemaakt’.
Waar staan we nu

Swapfiets is in één jaar tijd van 150 klanten
in Delft uitgegroeid tot 18.000 klanten
verspreid door heel Nederland – waaronder
Eindhoven. Waar de fietsen eerst met de
fiets naar de klant werden gebracht, gebeurt
dit nu met de enige echte Swapcar. En waar
het aanbod eerst een verzameling was van
allerlei verschillende typen fietsen, is er nu
een eigen fiets ontwikkeld die zo optimaal
mogelijk op de wensen van de klant
aansluit. Juist door de klanttevredenheid
hoog in het vaandel te hebben staan is het
Swapfiets gelukt om uit te breiden en dat in
de toekomst te blijven doen. Nog altijd zijn
we bezig om onze service te optimaliseren
en nieuwe fietsen te ontwikkelen om onze
klanten nog blijer te maken.
Doel

Ons doel is dat steeds meer mensen (ook
niet-studenten) gebruik kunnen maken van
het Swapfiets-concept met een fiets die
bij hen past. Dat straks niemand zich meer
zorgen hoeft te maken over een platte band
en dat we ondertussen als Swapfiets ervoor
blijven zorgen dat we onze jonge, energieke
en klantgerichte ‘vibe’ zullen behouden.
Want om te kunnen optimaliseren is het
nodig om te blijven ontdekken, uitproberen
en creëren. Dan kun je echt ‘te gekke service
simpel maken’!

Wie?

Elevator pitch

Swapfiets
Hannah Keulen
www.swapfiets.nl

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

”
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Internationaal
Na vijf jaar Nederland wilde zijn vrouw terug naar Brazilië, de zon en familie.
Gelukkig werd hij geholpen door zijn toenmalige werkgever, de Nederlandse
overheid, die hem vroeg om het Netherlands Business Support Office in Porto
Alegre te runnen. Zo begon het Braziliaanse avontuur van alumnus Tjitte van
der Werf in 1999.
TEKST Freek van Welsenis DESIGN Ruben Sikkema

Consultant in Brazilië
Tjitte van der Werf komt oorspronkelijk
uit Joure, Friesland. Hij studeerde van
augustus 1984 tot december 1989
Technische Bedrijfskunde in Eindhoven.
Voordat hij naar Brazilië vertrok werkte
hij al in tien verschillende Europese
landen. Hierdoor werd de overstap naar
het werken en wonen in Brazilië een
stuk makkelijker.
In 2005 liep zijn contract bij de overheid
af en, aangezien Tjitte in Brazilië wilde
blijven wonen, besloot hij door te gaan
als zelfstandig consultant. Met een
knipoog naar zijn komaf heeft Tjitte zijn
bedrijf toen Frisia genoemd. Een mooie
naam, die ze in Brazilië gelukkig goed
uit kunnen spreken.
Inspirerende projecten
Tjitte werkt vanuit zijn kantoor aan huis,
in Santa Cruz do Sul. Dit is voor hem
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een ideale werkplek, met een prachtig
uitzicht over de stad. Vanuit hier werkt hij
aan verschillende projecten. De meeste
van deze projecten zijn internationaal
getint, sommigen lokaal. Zo helpt
hij momenteel een softwarebedrijf
uit zijn woonplaats met het op de
markt brengen van een applicatie
voor het managen van afvalstromen
van bedrijven. Afvalstromen zijn vaak
een ondergeschoven kindje. Zowel
grote bedrijven, die verschillende
afvalstromen
genereren,
als
transporteurs en verwerkers van afval
hebben hier baat bij.
Hiernaast zijn er andere projecten die
Tjitte graag zou willen ondernemen
met zijn bedrijf. “Het liefst werk ik in
projecten die behalve commerciële
interesse ook in bredere zin een
bijdrage leveren aan een betere wereld.

Dus projecten waar bijvoorbeeld
het milieu beter van wordt hebben
mijn voorkeur. Dit doe ik nu ook
al met projecten in hernieuwbare
energie,
afvalmanagement
of
afvalwaterzuivering. Als dit kan met
concepten die in Nederland hun waarde
hebben bewezen, is dat des te mooier.”

“Het liefst werk ik in
projecten die behalve
commerciële interesse
ook in bredere zin een
bijdrage leveren aan een
betere wereld”
Land in ontwikkeling

Brazilië is een land in ontwikkeling.
Dit kan je bijvoorbeeld merken aan het
grote verschil tussen arm en rijk, de

van beslissingen en het uitvoeren van
processen in het algemeen wat langer.
Nederlanders gaan rechter op hun doel
af, zeggen ook makkelijker waar het op
staat.
Daarbij moet gezegd worden dat de
verschillen in het Zuiden, waar Tjitte
woont en werkt, nog wel meevallen.
Wat betreft de verschillen op de
werkvloer, is de constatering dat de
onderlinge verschillen veel groter
zijn. In Brazilië heb je een grote groep
laaggeschoolde mensen. En dus is er
veel arbeid waar nauwelijks scholing
voor nodig is en zijn er nog fabrieken
met veel arbeiders. Iets wat in Nederland
schaars aan het worden is; “want wie wil
er nu in een fabriek werken? Brazilië
kent dat probleem niet.”

hoge criminaliteit en de slechte sociale
voorzieningen. De gezondheidszorg
is gratis en toegankelijk voor iedereen.
Desondanks kiezen mensen die het
kunnen betalen vaak voor particuliere
behandelingen. Meer dan de helft van
de bevolking is aangewezen op de gratis
gezondheidszorg. De kwaliteit daarvan
verschilt nogal, van best redelijk tot
schrijnende toestanden. Zo is de zorg in
de omgeving waar Tjitte woont redelijk
goed. Helaas is dit niet overal het geval.
“Hier in Brazilië zie ik om me heen dat
maatschappelijke hulp nodig is, zo zou
ik zelf graag meer aan lokale projecten
deelnemen, zoals een school helpen of
een NGO starten. Helaas levert dit geen
geld op dus dit zal ik voorlopig moeten

uitstellen; misschien is dit iets voor de
toekomst.”
Verschillen met Nederland

Brazilië kent vele verschillen ten
opzichte van Nederland. Zo is de
onderlinge omgang is in Brazilië heel
schappelijk. Er wordt veel gelachen bij
meetings. In Nederland is dat allemaal
wat zakelijker. Brazilianen zijn sociaal
goed ontwikkeld en creatief. In hun
vriendelijkheid zeggen ze ook niet
graag nee. Dus bij de analyse van een
nieuw product of dienst zullen ze
niet snel zeggen dat ze geen interesse
hebben. Dat moet je wel goed kunnen
interpreteren, zodat je niet de verkeerde
conclusie trekt. Verder duurt het nemen

Om te eindigen heeft Tjitte nog
advies voor mensen die Technische
Bedrijfskunde studeren. “Ik zou tijdens
de studie zeker proberen ergens een
buitenlandse stage te doen, dat verruimt
je blik en vergt aanpassingsvermogen.
Zelf was mijn eerste kennismaking
met Brazilië via een stage. Qua studie
is Technische Bedrijfskunde vrij breed,
je kunt er vele kanten mee op. In
mijn werk doe ik niet veel met de vele
technische aspecten van de studie, maar
op bijna alle gebieden ben ik wel een
evenwichtige gesprekspartner.”

Frisia
Frisia is een consultancybedrijf
gevestigd in het zuiden van Brazilië.
Het bedrijf is in 2005 opgericht. Tjitte
van der Werf is de eigenaar en tevens
de enige werknemer van Frisia. Frisia
assisteert Europese bedrijven met het
opzetten van een business in Brazilië/
Latijns-Amerika en andersom. Frisia
voegt waarde toe met haar netwerk en
kennis van bedrijven en sectoren.
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Carrière
AME – Applied Micro Electronics “AME” B.V.– ontwikkelt hoogwaardige
elektronische producten voor diverse markten. Jong talent met
verschillende achtergronden werkt samen om de klant van innoverende
producten te voorzien. Zo ook Wouter Peters en Sanne Hendriks, zij
vertellen over hun ervaringen bij AME en het combineren van studeren en
werken.
TEKST Véronique Zijlstra FOTOGRAFIE Ward Beekmans DESIGN Niek Segers

Het combineren van werk en studie

Wouter en Sanne

Wouter en Sanne hebben beide hun
bachelor Technische Bedrijfskunde
afgerond aan de TU/e. De keuze voor
Technische Bedrijfskunde kwam voort
uit de interesses in wiskunde, economie
en management & organisatie. Tijdens
de bachelor kwamen onderwerpen aan
bod die Sanne in eerste instantie niet
bij Technische Bedrijfskunde verwacht
had.
Naast studeren zijn Wouter en
Sanne in hun bachelor jaren actief
geweest bij Industria. Sanne heeft
meerdere commissies gedaan, zoals de
Introcommissie, het Industria Leden
Weekend en de eerste editie van de TU/e
Financeweek. Wouter is altijd meer bezig
geweest met sport en koos er daarnaast
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nog voor om Induskia te organiseren.
Vervolgens is hij overgestapt naar
de tappers en heeft hij het Industria
Congres georganiseerd. Na zijn bachelor
is hij voor een half jaar fulltime bij AME
gaan werken. Vervolgens heeft Wouter’s
passie voor sport zich doorgezet in zijn
keuze om een jaar in Amerika te gaan
studeren en voetballen. Ook Sanne
koos ervoor niet gelijk met een master
te starten. Ze vertrok naar India voor
een stage bij een productiebedrijf van
verpakkingsmaterialen, waar ze hielp
met het schrijven van een Nederlandse
website om zo het marktaandeel in
Nederland te kunnen vergroten.
Inmiddels zijn beiden begonnen aan
de master Operations Management and
Logistics (OML). Wouter hoopt hierbij

door te stromen in de Service Operations
track door zijn interesse in Business
Process Management en de combinatie
met de menselijke kant van zaken.
Sanne is door een diepere interesse in
techniek begonnen aan de nieuwste
track van OML, Manufacturing Systems
Engineering (MSE). Binnen deze
master heeft ze de mogelijkheid zich te
verdiepen in de werktuigbouwkundige
aspecten van bedrijfsprocessen.
Start carrière

Nadat Wouter besloot dat hij niet direct
met een master wilde starten, ging hij op
zoek naar een studie-gerelateerde baan
om werkervaring op te doen. Via andere
Industrialeden die bij AME werkzaam
waren, kwam hij in contact met het
bedrijf. Zijn eerste periode bij AME

beviel hem zo goed, dat hij besloot de
werkzaamheden parttime door te zetten
naast zijn studie. Ook Sanne wilde na
een geschiedenis van wat eenvoudigere
bijbaantjes meer werkervaring opdoen.
Ze had via Industria vernomen dat
AME veel met studenten werkt en de
bedrijfscultuur daar ook op is ingericht.
Zo geeft ze aan dat iedereen zelf zijn
uren kan indelen, ochtend of avond,
doordeweeks of in het weekend.
Wouter startte als Logistics Engineer,
maar bracht eerst een maand fulltime
in het magazijn door om zo zelf te
ervaren welke processen verbeterd
zouden kunnen worden. Vervolgens

probeerde hij deze verbeteringen
door te voeren in zijn eerste project:
“Warehouse redesign met oog op
automatisering in de toekomst”. Verder
lag het accent van zijn eerste half jaar
vooral op het aanbrengen van structuur
binnen nieuwe productielijnen, oftewel
werkcentra. Inmiddels bewerkstelligt
hij
werkzaamheden
vanuit
een
helikopterview. Zo brengt hij de gehele
materiaalflow binnen het bedrijf in
kaart, om zo aan de hand van KPI’s de
verschillende scores per werkcentrum
inzichtelijk te krijgen.
Sanne is begonnen als Information
Officer,
waarbij
haar
dagelijkse

bezigheden betrekking hebben op
de achterzijde van het SAP-systeem.
Wanneer werknemers ergens tegenaan
lopen of potentiële verbeteringen zien
binnen het systeem, wordt Sanne
benaderd. Zij kijkt hoe het SAPsysteem aangepast kan worden om
de werkzaamheden makkelijker en
efficiënter te laten verlopen. Ook zij
werkt op projectbasis en was regelmatig
in het warehouse te vinden om zelf het
een en ander te testen. Zoals ze zelf
zegt: “Achter de computer zitten is toch
heel anders dan wanneer je daar zelf
met een scanner staat en ook echt de
componenten moet pikken”.
Koppeling met de studie

“Achter de computer
zitten is toch heel anders
dan wanneer je daar zelf
met een scanner staat en
ook echt de componenten
moet pikken”

Zowel Wouter als Sanne noemen
dat vooral de manier van denken
die aangeleerd is op de universiteit
van waarde is bij werkzaamheden en
projecten binnen een bedrijf. Zoals
Sanne benadrukt: “Theorie die je leert
tijdens je studie is heel algemeen en
uiteindelijk ga je het heel specifiek
toepassen, dus een model dat je ooit
eens hebt besproken past bijna nooit
op het proces dat je aan het bekijken
bent.” Basisideeën worden gebruikt,
maar verschillende zaken zullen
daarvan aangepast moeten worden voor
een passende fit met de betreffende
situatie. Wouter voegt hieraan toe: “Je
werkt met mensen, dus je kunt het nog
zo mooi uittekenen op de tekentafel,
maar wanneer je het niet fatsoenlijk
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overgedragen krijgt naar de vloer,
gebeurt er helemaal niets.” Goede
communicatie met de juiste mensen
beschouwt Wouter als een uitdaging:
“Werken met mensen moet je ervaren
en dat is heel anders dan wanneer je aan
het studeren bent.”
Andersom zijn er ook onderwerpen die
ze in de praktijk al vaker tegenkomen,
maar waar ze voorlopig nog niet mee
in aanraking zijn gekomen tijdens de
studie. Zo gebruikt AME Business
Intelligence om data uit verschillende
databases te combineren en de
informatie weg te schrijven in rapporten.
Deze rapporten worden bijvoorbeeld
gebruikt om de economische forecast
te bepalen of om de klant te informeren
over leveringen en productie statussen.
Iedereen binnen het bedrijf, specialist
of niet, kan deze informatie makkelijk
gebruiken.
Zelf
maakt
Wouter
dagelijks gebruik van deze rapporten,
maar moet de benodigde kennis nog
worden behandeld in toekomstige
mastervakken. Zo zegt hij “Ik heb
het nu praktisch in zijn werk gezien
en ik ben heel benieuwd hoe ik daar
studiegerelateerd meer kennis over op
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kan doen.” Ook Sanne is tijdens het
werk tegen onderwerpen aangelopen
waar ze graag meer over zou willen
weten. Als voorbeeld noemt ze de
programmeercode achter SAP. Om
bepaalde functionaliteiten in SAP te
kunnen verbeteren moet deze code
soms worden aangepast. Dergelijke
interesses sluiten goed aan bij de
mogelijkheden voor bijscholing en
persoonlijke ontwikkeling die AME
biedt.

“Je werkt met mensen,
dus je kunt het nog zo
mooi uittekenen op de
tekentafel, maar wanneer
je het niet fatsoenlijk
overgedragen krijgt
naar de vloer gebeurt er
helemaal niets”
Studeren en werken

Wouter en Sanne volgen
per kwartiel twee vakken
daarnaast twintig uur
Het is daarbij zeker van
goed te kunnen plannen.

nu beiden
en werken
per week.
belang om
AME geeft

studenten de ruimte, waardoor zij
naast goede coaching vooral zelfstandig
bezig zijn met hun projecten. Deze
zelfstandigheid brengt ook de nodige
verantwoordelijkheden
met
zich
mee. Wouter noemt dat het erg
belangrijk is om zelf duidelijk je eigen
verantwoordelijkheden in te delen. Er
moet een balans ontstaan tussen werk
en studie, waarbij je studie niet ten
onder gaat, maar je wel van meerwaarde
kunt zijn voor het bedrijf. Aangezien
Sanne vooral gefocust is op haar eigen
projecten, ofwel systeemverbeteringen,
is zij erg flexibel in het indelen van haar
tijd. Dit maakt het makkelijker werk te
combineren met de studie.
Ondanks
dezelfde
technisch
bedrijfskundige achtergrond, zijn Sanne
en Wouter met totaal uiteenlopende
projecten bezig. Dit benadrukt de
vele mogelijkheden die er binnen
AME zijn, waarbij je samen naar de
functie zoekt die het beste bij jou past.
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THE SCIENCE
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The Rotational Program is designed to broaden your global experience,
business acumen, supply chain functional expertise and critical professional
skills. Dow is at the cutting edge of industry’s Supply Chain best practices
and this is a unique opportunity to accelerate your supply chain learning in
an innovation driven global company. You will have the opportunity to gain
experience across a variety of supply chain roles such as Business Planning,
Outplants Management, Site Logistics Optimization, Deep Water Marine
Operations, Road and Rail Logistics and International Trade Operations.
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One or more Dow leaders will serve as mentors to guide you along the way.
You will be expected to perform at levels beyond your colleagues, at an
accelerated phase of learning and development
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• Maximum of 18 months of combined professional experience including
internships and student assignments .
• Mobile and willing to relocate .
• Solution-orientated with a client-focused mind set.
• You have exceptional interpersonal skills, high team spirit, initiative and
ability to work independently.
• A strong cultural awareness is required, as is the ability to work in a global
team environment.
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statement to Dow's recruiting team: FEUHRRA@dow.com. An assessment
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DowDuPont Materials Science, a business division of DowDuPont (NYSE: DWDP), combines
science and technology knowledge to develop premier materials science solutions that are
essential to human progress. The division has one of the strongest and broadest toolkits in
the industry, with robust technology, asset integration, scale and competitive capabilities that
enable it to address complex global issues. DowDuPont Materials Science’s market-driven,
industry-leading portfolio of advanced materials, industrial intermediates, and plastics
businesses deliver a broad range of differentiated technology-based products and solutions
for customers in high-growth markets such as packaging, infrastructure, and consumer care.
DowDuPont intends to separate the Materials Science Division into an independent, publicly
traded company. More information can be found at www.dow-dupont.com.
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Faculteit
Diversiteit speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Zo ook op de
werkvloer van de TU/e. Diversiteit is een verrijking, maar hoe kan je er het
beste mee omgaan en alle mogelijkheden benutten? Evangelia Demerouti,
hoogleraar binnen de vakgroep Human Performance Management, is
aangesteld als Chief Diversity Officer van de TU/e.
TEKST Jade van der Linden DESIGN Nina Rovers

Meer diversiteit binnen de faculteit,
open staan voor het onbekende
Diversiteit

Diversiteit is een breed begrip
dat
verscheidenheid
betekent.
Verscheidenheid in geslacht, leeftijd,
afkomst en andere persoonlijke
kenmerken.
Demerouti
beschrijft
diversiteit ook als eerlijk: “diversiteit
betekent in een hele abstracte definitie,
eerlijkheid. Dat mensen eerlijke kansen
krijgen om wat zij kunnen en niet om
kenmerken die zij hebben. Je wordt
gewaardeerd voor wat je presteert.”
Diversiteit betekent ook open staan
voor het onbekende. “Je moet geen
mensen binnen halen als ze helemaal
niet passen en geen vrouw aannemen
omdat ze een vrouw is, dat is geen

eerlijkheid.” Zo stelt Demerouti dat het
belangrijk is om buiten je netwerk te
kijken. Bijvoorbeeld wanneer er nieuwe
mensen het team komen versterken,
dan moet je niet alleen kijken naar wie
je kent.
Chief Diversity Officer

Evangelia Demerouti is aan het begin
van dit collegejaar aangesteld als Chief
Diversity Officer van de TU/e. Haar
taak zal zijn om een TU/e overstijgend
programma te ontwerpen waarmee
diversiteit zal worden omarmt. Ook
zal zij een aanspreekpunt zijn voor de
faculteiten en het veranderingsproces
coördineren.

Mevrouw Demerouti benadrukt dat
het uiterst belangrijk is dat je voor
de faculteiten een plan van aanpak
presenteert. “Je kan het niet volledig
aan de faculteiten overlaten om zelf
een plan van aanpak te schrijven. Dan
komt er uiteindelijk niemand met een
plan, omdat ze de urgentie niet zien.
Dit veranderingsproces moet top-down
worden doorgedrukt. De faculteiten
kunnen wel een eigen weg vinden en
eigen targets zetten, maar zij moeten
wel ondersteund worden om de targets
te halen”.
Daarnaast moeten we niet vergeten
dat de TU/e al divers is. Het is

“Je moet geen mensen binnen halen als
ze helemaal niet passen en geen vrouw
aannemen omdat ze een vrouw is, dat is
geen eerlijkheid”
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Evangelia Demerouti
Prof. Dr. Evangelia Demerouti heeft
psychologie gestudeerd aan de
University of Crete (Griekenland) en
heeft haar PhD cum laude gehaald op
het gebied van arbeids- en organisatie
psychologie aan de Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg (Duitsland).
Na onderzoek te hebben gedaan aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam,
Radboud Universiteit Nijmegen en
Utrecht Universiteit, begon ze in
september 2009 als professor aan
de TU/e. Sinds september 2011 bezit
ze een leerstoel binnen de vakgroep
Human Performance Management.

daarom belangrijk dat de diversiteit
niet alleen wordt uitgebreid, maar
dat de al aanwezige diversiteit wordt
ondersteund. “De diversiteit die we
al hebben moeten we ondersteunen.
We hebben mensen met verschillende
achtergronden en die moeten zich hier
goed voelen en op hun plek zijn. Zij
moeten gesteund worden om te kunnen
excelleren.”

effecten die ontstaan door een gebrek
aan diversiteit. Je laat dan veel liggen.”
Verandering is een proces

Een verandering heeft tijd nodig. Het
nieuwe beleid moet procesmatig een
verschil gaan maken. “We gaan nu het
veranderproces opstarten. Je kunt niet
in één keer iedereen veranderen.” Het
doel is dat de impact van de verandering
zich als een olievlek zal verspreiden.

Het glazen plafond

Demerouti stelt dat veel mensen
waarschijnlijk niet doorhebben dat er
een glazen plafond is. “Ze moeten er een
oog voor hebben. Ze moeten met eigen
ogen hebben gezien dat er iemand in de
buurt gediscrimineerd werd, om het te
kunnen opmerken. Sommige mensen
hebben deze prikkels niet gehad.”
Bewustwording is belangrijk. “We
willen dat mensen alert zijn. Geen
seksistische opmerkingen maken of
mensen discrimineren op basis van
bepaalde persoonlijke kenmerken. Dat
hun kwaliteiten dus eerlijk worden
geëvalueerd. Het moet steeds in hun
hoofd zitten”
Demerouti ziet quota’s om diversiteit te
stimuleren niet als oplossing. “Quota’s
zijn goed maar daardoor wordt de rest
vergeten. Je reduceert het probleem
tot een cijfer. Je vergeet de rest van de

Demerouti zal eerst onderzoek doen
naar de huidige situatie. De top staat
achter de plannen om diversiteit te
omarmen en op de werkvloer zijn
de werknemers ook overtuigd dat er
verandering moet plaatsvinden. Het is
belangrijk dat het middelmanagement
het probleem onder ogen ziet en
hier mee aan de slag gaat. Het
middelmanagement zal de verandering
moeten managen en faciliteren. “Ik
wil het middelmanagement helpen om
meer uit de medewerkers en uit zichzelf
te halen. Ik wil met hen oefenen hoe
dat kan. Iedereen doet het op zijn eigen
manier. Mensen kunnen bij zichzelf
beginnen door zich af te vragen “wat
heb ik nodig om te excelleren?” Als ze
dat dan ook van anderen horen, zien ze
hoeveel verschil er zit tussen benodigde
resources. Dan moet er een kwartje
vallen”.

Volgens Demerouti gaat diversiteit
niet om getallen en regels. Maar over
de vragen: Hoe laat je je werknemers
excelleren? Hoe zorg je er voor dat
zij zich fijn voelen op de werkvloer?
Daar wil zij bij helpen. Door het
middelmanagement te trainen om
signalen op te pikken en hen te leren
op deze signalen te reageren, verwacht
zij dit gewenste resultaat te kunnen
bereiken. Het is belangrijk dat de
leidinggevenden
over
flexibiliteit
beschikken om hun eigen reactie en
gedrag af te stemmen op diegene aan
wie zij leiding geven. Iedereen heeft
iets anders nodig, het is lastig om dit te
herkennen en de resources te leveren
die iemand nodig heeft.
Daarom is het belangrijk per faculteit
apart te kijken. De faculteiten verschillen
onderling veel. Zo is onze faculteit
bijvoorbeeld al erg divers. De vraag
is natuurlijk ook hoe ver een faculteit
wil gaan om het gewenste resultaat
te bereiken. Hierom is het belangrijk
dat er eerst onderzoek gedaan wordt.
“We moeten het met zijn allen doen.
Iedereen moet een plekje zoeken om
het in te passen in het dagelijkse werk.”

DECEMBER 2017 SCOPE

29

En verder
In de september SCOPE is het toekomstige Atlas besproken vanuit het
perspectief van de faculteit. Nu de verhuizing dichterbij komt, komen we steeds
meer te weten over de functionaliteiten van het nieuwe gebouw. SCOPE kreeg
een rondleiding door het gebouw; hierdoor wordt de toekomstige situatie steeds
inzichtelijker.

TEKST Ward Beekmans FOTOGRAFIE Jan Kleinlugtenbeld DESIGN Ward Beekmans

Een kijkje in Atlas

De rondleiding

26 september jl. vond de rondleiding
door het gebouw plaats. Het bedrijf
achter de renovatie, Van Wijnen,
verzorgt deze rondleidingen en laat in
anderhalf uur zien hoever ze zijn en wat
er de komende tijd gaat gebeuren.
Via een lift aan de noordzijde van het
gebouw schieten de geïnteresseerden de
lucht in naar het dak. Hier aangekomen
is er een ruim uitzicht over heel
Eindhoven waar te nemen. Op het
dak liggen nog veel losse onderdelen
en is het oppassen waar te lopen. Een
werknemer van Van Wijnen neemt de
groep mee via een ventilatieruimte het
gebouw in. Er wordt van boven naar
beneden gewerkt. De rondleiding begint
dan ook in het verst gevorderde stadium
van de renovatie.

zijn zichtbaar. De twee verdiepingen
zijn ruim gekoppeld door middel van
trappen en liften welke het gehele
gebouw betrekken. In de infographic
onderaan op deze pagina is de trap te
zien welke letterlijk als een rode draad
door het gebouw gaat lopen. De zware
rode trappen zijn op deze verdieping ook
al op hun plek geïnstalleerd. Daarnaast
geeft de infographic ook de gekoppelde
verdiepingen aan. Hiermee levert Atlas

Stadium 3

Bepaalde electriciteitslijnen hangen al en
er is een duidelijke inrichting zichtbaar.
Veel daglicht en een mooi uitzicht over
de verdieping zelf en die daaronder
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Infographic TeamV

in qua vloeroppervlakte, maar zal de
totale oppervlakte in de nieuwe situatie
nog steeds ruim 41,000 vierkante
meter bedragen. In verhouding met
bijvoorbeeld de 26,000 vierkante meter
van Flux blijft dit erg groot en is Atlas
straks weer het grootste gebouw van de
TU/e. Na deze bovenste verdiepingen
daalt de groep af langs het trappenhuis
zoals deze zich altijd al in het gebouw
bevindt.

Stadium 2

Op verdieping zeven is duidelijk nog
meer beton te zien. De ramen aan de
buitenwand zijn wel al vervangen,
wat al veel scheelt in het aanzicht van
binnenuit. De vloer ligt er echter nog
niet al is Van Wijnen al wel begonnen
met de aanleg van ijzeren stangen welke
de vloer straks gaan dragen. Handig
omdat er zo straks allerlei bedrading
onder de vloer gelegd kan worden.
Op sommige plekken zijn al grote
georganiseerde partijen aan bedrading
te vinden welke gemakkelijk onder
deze vloer verdwijnen. De rode centrale
trappen zijn op deze verdieping verder
ook al geïnstalleerd maar door het
hele gebouw bestaat de mogelijkheid
nog niet om deze te gebruiken;
helemaal af zijn ze nog niet. Daarom
vervolgt de rondleiding zich weer via
het trappenhuis en worden de lagere
verdiepingen bereikt.

Hier zijn de trappen al wel naar binnen
gebracht maar nog niet geïnstalleerd.
Verder zijn de vloeren niet overal
beloopbaar en bevindt zich beneden
op de laatste verdieping voordat de
centrale benedenhal bereikt wordt
een soort geul. In de geul komen nog
grote gaten waarvandaan straks nog
een lange grote trap komt. Zo wordt
het volledige gebouw gekoppeld en is
elke verdieping straks snel bereikbaar.
Op de foto van het laatste stadium zijn
ook de toekomstige bestuursruimten
van Industria en daarnaast die van
Intermate te vinden. Deze gaan zich

midden op de verdieping bevinden en
gaan een laag dak hebben.
De centrale hal en de plint

Vanuit de lagere verdiepingen komt de
groep van studenten en professoren aan
op de begane grond. Een grote open
ruimte strekt zich uit. Deze is redelijk
zoals deze was in de oude situatie. Na
de renovatie onstaat hier het hart van
Atlas met allerlei eetmogelijkheden
en verleent deze hal ook toegang tot
verschillende collegezalen.

Stadium 1

Teruglopend van bovenaf is dan de
meest rauwe versie van de verbouwing
beneden te vinden. Ondanks dat er al
veel gebeurd is sinds het sluiten van
het hoofdgebouw lijkt het hier nog wel
erg kaal. Er is dan ook vooral gestript
en nog niet veel nieuw gebouwd. De
ramen zitten er grotendeels nog niet in
waardoor de enige afscheiding tussen
buiten en binnen een oranje zeil betreft.
Die is dan weer niet overal toegevoegd
waardoor tocht aanwezig is en het
gevoel niet overal heerst dat de groep
zich in het gebouw bevindt.
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Daarnaast is de kelder te bereiken
waar nog eens een aantal collegezalen
komen en waar de borrelruimte van
studievereniging Lucid te vinden zal
zijn. Verder komt er ook weer een
fietsenstalling op de plek waar deze zich
vroeger ook bevond.
Wat betreft de borrelruimte van
Industria, deze gaat zich in de hoek van
de plint aan de noordwestzijde bevinden.
Hiernaast komt de borrelruimte van
Intermate. Zo kan er tijdens drukke
borrels van elkaars ruimte gebruik
gemaakt worden. Tijdens de rondleiding
was de toekomstige borrelruimte nog
leeg en waren er ook nog geen muren
of ramen te bekennen. De inrichting
hiervan loopt echter wel al. Zo is de
aanbesteding voor het meubilair al de
deur uit en is een globale indeling van
deze ruimte ook al bekend.
Planning

Over het algemeen gaat alles volgens
de planning en wordt het halen van de
deadline alleen maar waarschijnlijker.
Simultaan hieraan lopen andere
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werkzaamheden. Zo worden er
verhuisplannen gemaakt en zijn de
toekomstige bewoners al actief bezig
met archivering. Het contact tussen
de drie studieverenigingen groeit ook
en zo wordt er actief samengewerkt
om een wenselijke situatie te krijgen
in het nieuwe gebouw. Waarschijnlijk

kan er ten tijde van de volgende SCOPE
nog veel meer nieuws op tafel komen.
De verwachting is dat dan ook bekend
wordt wanneer de precieze verhuizing
plaats gaat vinden.

Interesse?
Bezoek het Industria Congres op 6 december
Kom naar de infolunch op 11 januari
mail naar secretaris.congres@industria.tue.nl
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En verder

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

TEKST Ger Biemans & Leon Smulders DESIGN Jef van den Buijs

Ger Biemans
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

Gedurende mijn hele carrière ben ik
werkzaam in de gezondheidszorg.
Voornamelijk in ziekenhuizen. Aan het
begin van mijn carrière heb ik diverse
project- en staffuncties vervuld richting
inkoop en logistiek, organisatiekunde,
bouw en techniek etc. Ik heb binnen
de twee ziekenhuisorganisaties waar
ik gewerkt heb, de mogelijk gehad om
iedere 2-3 jaar een andere uitdaging aan
te gaan. Vanaf 2011 ben ik binnen het
Laurentius Ziekenhuis verantwoordelijk
voor zowel de facilitaire portefeuille
(techniek, medische techniek, IT, inkoop
en logistiek, beveiliging en services)
als de realisatie van de nieuwbouw/
verbouw van het ziekenhuis.
Wat zijn eventuele plannen?

Binnen het Laurentius Ziekenhuis
zijn we met de realisatie van de
nieuwbouw/verbouw een heel eind op
weg. Conform planning ronden we dit
project medio 2019 af. Dan wordt mijn
agenda in ieder geval een stuk leger. Op
dit moment zijn er in het Laurentius
Ziekenhuis fusieplannen met een
ander ziekenhuis. Dit betekent voor
mij een nieuwe uitdaging, waarbij mijn
takenpakket zeker zal veranderen.

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

Het belangrijkste dat ik tijdens mijn
opleiding geleerd heb, is logisch
nadenken, analyseren en enerzijds
met behulp van modellen proberen
de werkelijkheid zo goed mogelijk te
voorspellen/besturen en anderzijds
rekening te houden met de mensfactor
in al zijn facetten.
Daarnaast zie je ook dat je heel specifieke
dingen uit je opleiding gebruikt zoals
bijvoorbeeld wachtrijtheorie voor het
berekenen van een aantal baliefuncties
in een ziekenhuis.
Is je werk vooral kwantitatief of kwalitatief?
Heb je daar bewust voor gekozen?

Mijn werk is zowel kwantitatief als
kwalitatief. Enerzijds strak sturen op
resultaten binnen gestelde kaders en
anderzijds een serviceconcept waar
kwaliteit voorop staat. Van nature ben ik
zelf meer kwantitatief gericht.
Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?

de IT-voorzieningen voor bedrijfskunde
studenten. Klink in de huidige tijd
waarschijnlijk raar, maar in mijn
studietijd waren er bij bedrijfskunde
zo’n 40 pc’s waar studenten op konden
werken. Eigen pc’s waren toen nog zeer
beperkt. Om een idee te geven, een
harde schijf van 20 MB kostte destijds
999 gulden. Ik heb in ieder geval toen
mijn eigen IT-kennis flink kunnen
uitbreiden. Hier heb ik met name in de
eerste paar jaar van mijn carrière veel
voordeel aan gehad.
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

Oriënteer je tijdens je studie zo breed
mogelijk. En als je de arbeidsmarkt
betreedt, zorg vooral dat je werk hebt,
waarin je een uitdaging hebt, goede
begeleiding krijgt (traineeship) en
plezier hebt.
In de functies waarin bedrijfskundigen
doorgaans terechtkomen komt er altijd
werkdruk en stress bij. Dit is vooral
goed te handelen als je plezier in je werk
hebt.

Ik heb tijdens mijn studie gewerkt als
student-assistent voor het beheer van

Ger Biemans
Leeftijd: 48
Jaar van afstuderen: 1993
Functie: Manager
Bedrijfsvoering Facilitair
Bedrijf & Bouw
Organisatie: Laurentius
ziekenhuis Roermond

Frank Soons
SCOPE 3, 2017
Afdelingsmanager
Informatisering en
automatisering bij Laurentius
Ziekenhuis Roermond

Marjolijn Kalsbeek
SCOPE 1, 2018
Adviseur Zorglogistiek
bij Laurentius Ziekenhuis
Roermond
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Leon Smulders
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

In 1995 ben ik afgestudeerd bij
Technische
Bedrijfskunde
onder
begeleiding van professor Bertrand en,
destijds nog PhD, Fransoo bij de vakgroep
Logistieke Besturingssystemen. Naast
het reguliere studieprogramma waren
highlights voor mij mijn Erasmus
uitwisseling in Karlsruhe, mijn stage in
Trondheim Noorwegen en de jaren bij
E.S.R. Theta.
Na mijn studie wilde ik me graag verder
verdiepen in Logistiek. Daarom heb ik
aansluitend de nadoctorale opleiding
Logistics Control Systems gedaan. Het
werkende deel van mijn carrière ben ik
gestart als Logistics Consultant bij KLM
Cargo. Onder andere met enkele exstudiegenoten werkte ik daar mee aan de
opzet van een nieuw bedrijfsonderdeel
bij KLM. In die periode heb ik de kennis
die ik bij Bedrijfskunde heb opgedaan
direct kunnen toepassen. Het was
bovendien een periode met veel reizen
naar Azië en Noord-Amerika, waardoor
je extra veel leerde en meemaakte. Na
3 jaar heb ik de keuze gemaakt om
strategie consultant te worden. Als
Associate Consultant ben ik begonnen
bij Arthur D. Little. Met een groep
collega’s van Arthur D. Little zijn
we na enkele jaren Quintel Strategy
Consulting gestart, waar ik uiteindelijk
Partner werd. Quintel is eind 2010
samengegaan met A.T. Kearney.
In totaal heb ik 13 jaar als Strategy
Consultant gewerkt aan strategie en
organisatie projecten in met name
de energiesector en voor industriële

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.

bedrijven. Na een behoorlijk lange
carrière als consultant wilde ik echter
verder in een meer ondernemende rol
en niet meer als adviseur. Die stap heb
ik vervolgens gezet door bij een startup
in de maritieme sector te gaan werken.
Ik heb daar veel van geleerd, maar
helaas lukte deze startup niet doordat de
productontwikkeling te traag ging. Na
enkele freelance consulting en interimmanagement opdrachten werk ik sinds
eind 2016 bij Snappet Connected
Learning. Snappet ontwikkelt en levert
digitale leermethoden aan basis- en
voortgezet onderwijs. Door gebruik van
Snappet in de klas is de gemiddelde
leerprestatie van kinderen veel groter
dan met traditionele methoden. Sinds
kort ben ik Chief Operational Officer in
de directie, en ben ik verantwoordelijk
voor de operatie van Snappet in
Nederland en internationaal. Tot die
operatie behoren contentontwikkeling,
data analytics, coaching & training,
communicatie met scholen en logistics
(bechikbaarheid van tablets).

Leon Smulders
Leeftijd: 46
Jaar van afstuderen: 1995
Functie: Chief Operational Officer
Organisatie: Snappet Connencted Learning

Wat zijn eventuele plannen?

Mijn plan is om de komende jaren
verder mee te helpen aan de groei van
Snappet.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?

Ja, zowel als consultant als in mijn
huidige rol heb ik veel aan mijn studie.
De gestructureerde en analytische
aanpak van bedrijfsmatige uitdagingen
vond ik een belangrijk onderdeel van
de studie Technische Bedrijfskunde. En
die komt nu ook nog van pas. Daarnaast
gebruik ik regelmatig ook nog opgedane
inhoudelijke kennis; deze heb ik
wel aangevuld via trainingen bij de
consultingorganisaties waar ik heb
gewerkt en bij bijvoorbeeld Insead.
Is je werk vooral kwantitatief of kwalitatief?
Heb je daar bewust voor gekozen?

Mijn werk is over de jaren heen steeds
meer kwalitatief geworden doordat mijn
eigen rol steeds meer leidinggevend
werd. Echter de analytische component
is nog sterk aanwezig. Ik typeer mijn
werk als 50% kwantitatief/analytisch en
50% mensenwerk.

Anke Wijnen
SCOPE 3, 2017

Ronald Crombag
SCOPE 1, 2018

Interne Coach en Mentor
bij KLM en
luchtvaartcollege
schiphol

Directeur bij De Boom
en het Meer en Gobike
Nederland

Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?

Ja, ik heb het altijd erg leuk gevonden
om ook naast mijn studie actief te
zijn. Belangrijkste waren daarbij de
internationale ervaringen die ik via
uitwisseling en stage heb opgedaan
en de jaren die ik als actief lid bij
roeivereniging Thêta heb gehad.
Volgens mij is de waarde van een
bredere ervaring dan alleen studie niet
te onderschatten. Met bijvoorbeeld een
bestuursfunctie of een lidmaatschap
van een commissie doe je toch ervaring
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op die je tijdens de studie zelf moeilijk
kan opdoen kan doen. Daarnaast is het
gewoon erg leuk en maak je vrienden
die je je hele leven blijft zien!
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

Alumnia Bestuursupdate

Geniet van je studietijd! Probeer naast
je studie ook andere ervaringen in
verenigingen of in het buitenland op te
doen. Bouw daarmee een goed netwerk
op. Dat komt later goed van pas en daar
kun je ook gewoon heel veel plezier aan
beleven.

Zoals
in
de
vorige
SCOPE
aangekondigd, vond op maandag 2
oktober 2017 de keynote lezing over
Ransomware plaats. Pieter van Houten,
Corporate Information Security Officer
bij SHV en docent aan de Universiteit
van Amsterdam, deelde zijn kennis
over deze snelst groeiende vorm van
criminaliteit. Dat het een interessant
onderwerp was kwam al naar voren
in het begin van de lezing toen er
diverse vragen gesteld werden over
het opslaan en beschermen van eigen
persoonlijke data. Niet zo gek want het
Alumniabestuur heeft vooraf haar leden
getest door een nep-phishing mail in de
vorm van een prijsvraag rond te sturen
(natuurlijk was dit niet schadelijk).
Tijdens de avond werd duidelijk dat
internetcriminaliteit in een breed scala

uitgeoefend wordt: simpelweg een
DDoS aanval kopen op het ‘dark web’ of
doelgerichte hacks om de Amerikaanse
verkiezingen te beïnvloeden.
Naast onze activiteiten zoals de
bovengenoemde keynote lezing en onze
netwerkborrel op Schiphol afgelopen 17
november, hebben we als bestuur ook
drie speerpunten dit jaar: Sustainable
finance, Branding 2.0 en Continuous
Improvement. Als onderdeel hiervan
brainstormen we op uitnodiging van
de TU/e mee over het initiatief van de
universiteit om een Young Alumni
netwerk op te zetten. Meer weten wat
dit precies inhoudt en hoe wij hierover
denken? Bezoek onze ALV op dinsdag
30 januari in het Paviljoen en praat mee
over onze strategie voor komend jaar.

Activiteitenoverzicht
30
jan

Algemene leden
vergadering

27
mrt

TBKx

di 30 januari, 2018

di 27 maart, 2018

19:00

19:00

Paviljoen TU/e

Nog niet bekend

Gratis

Gratis

Schrijf je nu in op www.alumnia.nl
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Medewerker of klant
het proces, het werk van de commissies,
ontwikkelingsmogelijkheden voor het
individu. Anderzijds worden met het
resultaat van al het organiserende werk
vele studenten bereikt. Dat zijn al twee
doelen, voor verschillende typen ‘klant.’
Verschillende factoren duiden erop dat
Industria de afgelopen jaren goed de
doelen bereikt. Bezoekersaantallen van
evenementen en de aanwas van nieuwe
studenten tonen goede cijfers. Echter
moeten we niet te snel tevreden zijn,
en excelleren waar mogelijk. Zowel in
het bereiken van het doel, als het proces
ernaartoe. Zoals gezegd zal het niet
eenvoudig zijn, maar ook excelleren
kun je leren.

Ward Redel

Foto PICSFORYOU

Voorzitter Industria

In de laatste jaren is Customer
Excellence
steeds
belangrijker
en bekender geworden. Het stelt
bedrijven en instellingen voor lastige
uitdagingen met veel onzekerheden.
Onderzoek leert mij dat vele bedrijven
nog niet hun klant centraal hebben
staan, maar vooral gefocust zijn op
interne processen. Zeker gedurende de
economisch slechte jaren in de voorbije
decennia, was er veel in het nieuws
over bezuinigingen en reorganisaties.
Daarbij valt terecht de vraag te stellen
of de klant niet te veel uit het oog is
verloren.
Voor een vereniging valt ook dit
onderwerp toe te passen. Echter stuit
je al snel op een obstakel. Hoe valt de
verenigingsstructuur van Industria in
dergelijke modellen te passen? Wie is
de klant, de medewerker en wat is het
doel en het proces?

Zoals bekend is het doel van Industria
om studenten te voorzien van activiteiten
binnen de vier pijlers, onder het motto:
‘door studenten, voor studenten.’ Daar
waar bedrijven vaak een makkelijke
scheiding kunnen maken tussen de
klant en de medewerker, is dat voor
onze vereniging niet het geval. Want
de mensen die activiteiten organiseren,
zijn grotendeels dezelfde mensen
waarvoor het georganiseerd wordt.
Onze medewerker is dus ook onze
klant. Dus wat is het doel, en wordt dat
doel bereikt?
Het doel en de mate waarin het
bereikt wordt, zijn lastig te meten.
Zoals gepresenteerd tijdens de laatste
ALV, zal er dit collegejaar een enquête
gehouden worden, om deze vragen zo
goed mogelijk beantwoord te krijgen.
Waarschijnlijk zal het antwoord zijn dat
er meerdere doelen zijn. Enerzijds biedt
DECEMBER 2017 SCOPE
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Excelleren in onderwijs
In de afgelopen jaren zijn er steeds meer
bedrijven gekomen die zich richten
op het verbeteren van klantrelaties. De
Coolblue’s van deze wereld weten als
geen ander hoe belangrijk het is om te
gaan voor goud! Een zeven of acht scoren
is simpelweg niet meer voldoende om
maximaal onderscheidend te zijn. Om
de juiste snaar te raken in de zoektocht
naar verbeteringen, moet je luisteren
naar de wensen van je klanten. Ook
in het onderwijs is dat van belang. De
huidige veranderingen binnen het
BEP project in de bachelor Technische
Bedrijfskunde sluiten daar vanuit het
perspectief van de student naadloos bij
aan.

Om te kunnen excelleren in onderwijs is
het belangrijk om afspraken na te komen
en focus te leggen op de klantbeleving.
Het is belangrijk dat studenten zich op
hun plek voelen en dat alles in het teken
staat van het verzorgen van uitstekend
onderwijs. Daarvoor, heb je naast
een goede omgeving ook uitstekende
docenten nodig. Momenteel wordt
er in de vorm van Atlas gewerkt aan
een nieuwe, dynamische onderwijs
omgeving. Het feit dat de faculteit
over een aantal uitstekende docenten

beschikt, is op donderdag 2 november
jl. wel gebleken. Op deze dag zijn de
jaarlijkse Onderwijsprijzen uitgereikt
aan de beste docenten van het afgelopen
collegejaar. Uit de feedback van alle
winnende docenten bleek dat ze oog
hebben voor de student, luisteren naar
hun behoefte, ook buiten college uren
altijd beschikbaar zijn voor vragen én
uitstralen dat ze met veel enthousiasme
en plezier hun vakgebied uitoefenen.
Deze elementen geven aan dat
studenten meer vragen van docenten
dan alleen het verzorgen van colleges,
studiemateriaal en tentamens. Om te
excelleren moet je een stapje extra doen.

Jan Kleinlugtenbeld
Commissaris Onderwijs Industria

Foto PICSFORYOU

De nieuwe BEP Rubric omschrijft wat
het BEP precies in moet houden en
waar studenten op moeten letten tijdens
het BEP proces. Dit zou voor studenten
veel meer duidelijkheid moeten

scheppen. Deze rubric omschrijft aan
welke voorwaarden een student moet
voldoen, om een bepaald cijfer per
onderdeel te krijgen. Het voorzien
van deze behoeften maakt niet meteen
het verschil, maar het is onderdeel van
het op orde maken van de primaire
dienstverlening om er daarna verder op
te kunnen bouwen.
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Foto Hilde Weerts

Koning klant

Willem Alexander, onze koning, dat
is toch wel een baasje. Aardige vent,
houdt van een pilsje en hij heeft een
aardige vrouw aan de haak geslagen.
Zo iemand wordt gerespecteerd door
het Nederlands volk. Zeker door de
student. In menig studentenhok
is een portret van Koning Willy te
bewonderen. Ik denk te weten waarom
wij hem allemaal zo waarderen. En nee,
dat komt niet alleen door Lucky TV. We
kunnen ons met hem identificeren! Wij
zijn namelijk allemaal koningen. Want
wij zijn allemaal klanten. En de klant,
die is de koning. Zeker nu.
Waarom zeker nu? Nou, dat zal ik eens
vertellen. Dat komt door de gigantische
hoeveelheid informatie waar we bij
kunnen als we iets nodig hebben.
Lekker restaurantje nodig? Gewoon
even op Iens kijken. Wil je weten welke
plekken je moet bezoeken tijdens een
stedentrip? Je antwoorden staan op
Tripadvisor. Ben je aan het solliciteren
en wil je weten of je mogelijke

werkgever straks met fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden aan komt zetten?
Daar is Glassdoor voor.
Nu denk je misschien: “Oke, handig
die informatie. Maar moet ik me dan
meteen een koning voelen?” Weet je
wat, dan zal ik nog een stapje verder
gaan. Nieuwe knie nodig? Kijk dan
even op de website Zorgkaart en zie hoe
patiënten hun orthopeed beoordeeld
hebben. Of een ander fenomeen, dat
tot op heden nog niet is over komen
waaien uit de Verenigde Staten: Rate My
Professor. Hierop staat per professor of
deze goed les geeft, gemakkelijk hoge
cijfers geeft en, jazeker, of deze er een
beetje appetijtelijk uitziet. Best handig
bij het kiezen van nieuwe vakken, als je
het mij vraagt.

maken maar ook pijlsnel kapot kan
maken. Ik moet er niet aan denken dat
mensen die ik niet ken dagelijks mijn
werk gaan beoordelen. “Ja, die Cas van
Elderen. Prima data-analyse afgeleverd,
maar praat een beetje traag en eentonig.
Drie sterren”- Piet H. (Zwijndrecht).
Reviews zijn allemaal zo subjectief.
Niet ieder mens is ook even rationeel
en zeker niet even intelligent, maar
iedereen schrijft reviews.

Toch voel ik af en toe wat medelijden
met de mensen en bedrijven die
gereviewd worden. De online review is
denk ik de beste vriend en tegelijkertijd
grootste vijand van de middenstander.
Een middel dat menigeen groots kan

Alumnus Technische Bedrijfskunde

Maar ja, zolang dat niet gebeurt, voel ik
me als klant wel een koning. Koning van
de pizzeria. Koning van het ziekenhuis.
Koning van de kroeg. Koning van de
universiteit. Koning. Met een grote K.

Cas van Elderen
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吀漀攀最愀渀最 琀漀琀 攀爀欀攀渀搀攀 漀瀀氀攀椀搀椀渀最攀渀
倀攀爀猀漀漀渀氀椀樀欀攀 攀渀 瘀愀欀椀渀栀漀甀搀攀氀椀樀欀攀 琀爀愀椀渀椀渀最攀渀
䤀渀琀攀爀瘀椀猀椀攀猀 洀攀琀 洀攀搀攀琀爀愀椀渀攀攀猀
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