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Colofon

Groot, groter, grootst!
Deze SCOPE is de eerste welke pronkt met het nummer 25. Aan het einde van dit jaar
heeft de SCOPE 25 volledige jaargangen en dat is iets om trots op te zijn. De SCOPE
begon destijds uit een samenwerking van het blad van Industria en het blad van de
Alumni vereniging. In deze en komende SCOPE’s is daarom te lezen over de afgelopen
25 jaar met onder andere een interview met de eerste hoofdredacteur. Daarnaast zijn
jaargang één tot en met vijf samengevat en is van elk van deze SCOPE’s te lezen wat de
betreffende SCOPE te bieden heeft.
Naast het 25 jaar SCOPE katern biedt het thema van deze SCOPE een kijk op twee grote
multinationals; ASML en AkzoNobel. Twee verschillende branches maar beiden erg
groot in wat ze doen. Wat zijn de uitdagingen die hierbij komen kijken? Oud-voorzitter
van Industria, Paul Enders, vertelt over de krachten die ASML zo groot maken en waar
de uitdagingen liggen. Binnen AkzoNobel vertelt oud technisch bedrijfskundige Stefan
Jorna over de uitdagingen die op mondiaal niveau liggen binnen de branche.
Naast het thema-katern biedt deze SCOPE meer leesplezier. Een artikel over de groei van
de faculteit toont een interessant inzicht in de groei over de afgelopen jaren en waar we
in de toekomst naartoe gaan. Verder biedt SAP een inzicht in de carrière mogelijkheden
bij het bedrijf. Ook vertelt Robert van den Heuvel over internationaal zaken doen.
Al met al veel leesplezier in deze SCOPE. In totaal vormt deze editie dus ook het begin
van een beknopte samenvatting van de afgelopen 25 jaar. Op naar nog eens zo’n periode!

Ward Beekmans
Hoofdredacteur SCOPE
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De kracht van een gigant
Iedereen heeft wel eens van dit bedrijf gehoord: ASML. Een wereldspeler
wanneer het gaat om het maken van machines om chips mee te produceren. Wat
is de concurrentiepositie van ASML? Zijn zij afhankelijk van anderen? En wat is
de kracht die tot hun succes leidt? Director Field Material Availability van ASML,
Paul Enders, vertelt.
TEKST Jade van der Linden FOTOGRAFIE Wout Olde Hampsink DESIGN Jef van den Buijs

Innovatie en vertrouwen, de weg
naar de top

Afhankelijk van de leverancier

ASML
ontwikkelt
en
maakt
lithografiemachines die gebruikt worden
om computerchips mee te maken.
De zeer complexe machines worden
gemaakt in nauwe samenwerking met
een uitgebreid en hoogwaardig netwerk
van leveranciers. Voor een aantal
complexe modules heeft ASML weinig

keuze als het om leveranciers gaat
en zijn ze afhankelijk van een enkele
producent. Soms is de afhankelijkheid
het gevolg van gunstige afspraken.
Wanneer ASML afspreekt met de
leverancier om bepaalde onderdelen of
modules alleen bij hen te kopen, kan
dat gunstige voorwaarden opleveren.
Een derde reden waarom ASML vaak

afhankelijk is van één leverancier is
omdat zij in sommige gebieden samen
met de leverancier bepaalde onderdelen
en modules ontwikkelen. Dit vindt
vooral plaats wanneer zij samen de enige
zijn die het voor elkaar krijgen om het
technisch uit te voeren.

ASML werd in 1984 opgericht als een
joint venture tussen Philips en ASM
International. ASML is een Nederlands
hightech bedrijf dat een belangrijke,
dan wel de belangrijkste, leverancier is
van machines die chips produceren. Het
hoofdkantoor van ASML staat in Veldhoven.
Hier vindt zowel research & development
als assemblage plaats. ASML heeft meer
dan 17.000 werknemers en heeft maar liefst
60 kantoren in 16 verschillende landen.

Paul Enders benadrukt dat ASML haar
best doet wederzijdse afhankelijkheid
te beperken tot een klein aantal
technologische partners. “We proberen
met onze leveranciers te kijken welk
percentage afname van ons afkomt.
We proberen dat percentage onder een
bepaalde grens te houden. Mocht onze
markt inzakken en mochten er tijdelijk
minder machines verkocht worden,
dan zullen we dus ook minder modules
bestellen. Als de leverancier dan van ons
afhankelijk is, bestaat de kans dat ze
failliet gaan. Dan komen wij door een
moeilijke periode heen, maar zijn onze
leveranciers verdwenen. We hebben al
vaak maar één keuze.”

Bron: www.asml.com (https://www.asml.com/company/key-facts-figures/en/s277?rid=51978)

ASML is afhankelijk van de leveranciers
wanneer we het hebben over op tijd

ASML
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EUV-Technologie
ASML gebruikt EUV (extreem ultraviolet) om
nog preciezer chips te kunnen printen. Deze
piepkleine patroontjes worden met licht
op de chips getekend in de geavanceerde
machines van ASML. Om chips te maken met
details van 7 nanometer of kleiner moeten
de chipschijven met een oude machine
minimaal drie keer belicht worden. Met een
EUV-machine kunnen dezelfde details in één
ronde op de chips worden geschreven. ASML
is momenteel de enige in de wereld die
machines met EUV-techniek kan produceren.

leveren. Voorheen zag Paul Enders,
als manager van de Supplier Network
Management-afdeling, het belang van
goede communicatie met de leveranciers.
“Dan kijken we wat de leverancier kan
doen om het toch tijdig te leveren. Soms
kunnen we onze contacten inzetten om
de leveranciers van onze leverancier
sneller te laten leveren. Zo proberen we
samen met de leverancier de hele supply
chain te optimaliseren.”
Deze afdeling van supplier network
is verantwoordelijk voor het op tijd
ontvangen van de goede benodigdheden
en het waarborgen van de kwaliteit.

Soms hebben zij meer dan een jaar
de tijd nodig om bepaalde onderdelen
te leveren, waarna de machine ook
nog geassembleerd moet worden. De
levertijd vinden klanten wel een minpunt
en we zijn er hard mee bezig om deze in
te korten, maar het gaat nog niet zo snel
als dat we zelf zouden willen” aldus Paul
Enders.
Nieuwe spelers op deze specifieke markt
zijn nog niet in zicht bij ASML. De vraag
van de markt zal er naar verwachting niet
voor zorgen dat meerdere producenten
genoeg zouden kunnen verkopen om
een gezond bedrijf te blijven. Dit heeft
alles te maken met de complexiteit die
deze machines met zich meebrengen.
Grenzen blijven verleggen

Samen met klanten en concurrentie
besprak ASML, tijdens een conferentie
in de jaren 90, wat de nieuwe
technologische stap zou gaan worden.
Met elkaar besloten zij dat dit EUVtechnologie zou moeten gaan worden.
Na dit besluit werkte ASML 15 jaar hard
aan deze technologie en ook hebben
concurrenten dit geprobeerd. ASML
is de enige die het proces succesvol
heeft kunnen afronden, zo zegt Paul
Enders. “We zijn de enige die het hebben
doorgezet en afgemaakt, maar wel met
jaren vertraging. Je ziet dat EUV pas vorig
jaar op het punt kwam dat we systemen

konden creëren die aan de eisen van de
klant voldeden. Dat had eigenlijk al 5 à
10 jaar geleden moeten zijn. Het bleek
veel lastiger dan wij dachten, daarom zijn
ook meerdere concurrenten er niet mee
doorgegaan.”
De kracht van ASML

Paul Enders beschrijft de kracht van
ASML als volgt: “iedereen binnen ASML
heeft een enorm geloof in het uitvoeren
van onze strategie. Daardoor is iedereen
gedreven om het elke dag weer door
innovatie op alle gebieden mogelijk te
maken.”
Wat concreter: “we doen toezeggingen
aan klanten en wij geloven dat wij deze
waar kunnen maken, ook al twijfelen
klanten, leveranciers en concurrenten
daar soms aan. Door het sterke geloof
dat wij hebben, zijn we super gedreven
om dat wat we toegezegd hebben ook
werkelijkheid te laten worden.”
Als voorbeeld geeft Paul Enders de EUVtechnologie. De kranten stonden vol met
berichten dat de ontwikkeling niet zou
gaan lukken. Ondanks deze twijfels, was
iedereen bij ASML vastberaden. De vraag
was niet óf het een succes zou worden,
maar wanneer. Dit vertrouwen zie je
volgens Paul Enders dan ook in alle lagen
van het bedrijf terug.

Concurrentie

ASML heeft een unieke positie op
de markt. Vooral op de eenvoudigere
machines ervaart ASML concurrentie.
De grootste concurrenten op de minder
complexe systemen zijn Nikon en Canon.
Hier moet ASML zich competitief en
flexibel opstellen. Zo is ASML, door
onder andere doorlooptijdverkorting, de
afgelopen jaren veel flexibeler geworden.
Door een korte doorlooptijd kunnen
klanten nog tot laat in het tijdspad
wijzigingen en configuraties doorgeven.
Op de markt ervaart ASML vooralsnog
geen concurrentie bij de complexere
systemen. Een voorbeeld is het extreem
ultraviolet (EUV), dit wordt op heel de
wereld alleen door ASML geproduceerd.
ASML mag dan wel de enige aanbieder
zijn van dit systeem, de klant behoudt
toch zijn klantwens. “De klant wil
bijvoorbeeld nog steeds een jaar van
te voren kunnen beslissen of hij wel of
geen machine wil bestellen. Helaas is
de integrale doorlooptijd nog langer
dan dat voor de klant acceptabel is. Wij
zijn ook afhankelijk van de wacht- en
productietijden van onze leveranciers.

“Iedereen binnen ASML heeft een enorm
geloof in het uitvoeren van onze strategie”
Paul Enders
Paul Enders is geboren in Rijen. Hij
studeerde aan de TU/e en deed hier
een master Operations Management
& Logistics. Hij promoveerde op het
toepassen
van
wachttijdtechnologie.
Ook was hij voorzitter van het 38e bestuur
van Industria. Hij heeft onder andere mee
The Villa gebouwd, is tapper geweest
en was tot afgelopen jaar voorzitter van
de Alumni vereniging van Technische
Bedrijfskunde en nu bestuurslid van het
Service Logistics Forum. Tot eind 2017
was Paul Enders Senior Manager Supplier
Network Management bij ASML en nu
is hij Director Field Material Availability.
MAART 2018 SCOPE
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De kracht van een gigant
Voor een gigant als AkzoNobel is elk jaar anders. In de verfindustrie is
bijvoorbeeld de vraag afhankelijk van het klimaat, dit brengt uitdagingen met
zich mee in de Supply Chain. Hoe speelt AkzoNobel in op veranderingen om als
multinational bij de top te blijven horen? Stefan Jorna doet een traineeship bij
AkzoNobel in de Benelux en vertelt over zijn eigen uitdagingen en die van het
concern.
TEKST Ward Beekmans DESIGN Koen Hofstraat

Stilstand is achteruitgang

Invloeden

Binnen AkzoNobel bestaat de wens om
constant te verbeteren. Iets wat nodig
is in een markt die erg afhankelijk
is van de economie, het klimaat en
regelgeving. In een rustige lente gaan
mensen meer verfen en bij een goede
economie beweegt alles meer. Zo is er
meer vraag naar coatings voor schepen
of auto’s. Het laatste punt, regelgeving,
is een belangrijke factor in de zaken
die AkzoNobel doet. Stefan noemt
een voorbeeld omtrent de basis waar
verf op gebaseerd is. Vroeger werd er
in huis geschilderd met oplosmiddel
houdende verf. Door veranderingen
in de wetgeving rondom gezondheid
SCOPE MAART 2018

08

& milieu is dit overgegaan op verf op
waterbasis. Dit brengt uitdagingen met
zich mee om te voldoen aan de kwaliteit
die AkzoNobel garandeert aan hun
klanten.
Aanpassingskracht

Met deze innovaties en veranderingen
komt Stefan ook aan bij de kracht
die de multinational heeft. De kracht
die AkzoNobel heeft is gebaseerd op
de sterke aanpassingskracht van het
bedrijf, zo is 2017 een jaar geweest met
veel veranderingen. Naast de eerder
genoemde punten weet AkzoNobel
zich ook constant te verbeteren op
operationele gronden.

AkzoNobel Leading Performance System

Omdat AkzoNobel in meer dan 80
landen actief is zijn er ook kansen voor
het bedrijf om intern te leren van andere
locaties. de grootte van het bedrijf biedt
namelijk kansen om best practices
vanuit bepaalde locaties door te voeren
over de hele wereld. AkzoNobel gebruikt
namelijk het AkzoNobel Leading
Performance System, kort voor ALPS.
Dit systeem verzamelt best practices en
leert deze aan bij het management van
de verschillende fabrieken. Zo wordt
elke manager de zelfde manier van
denken aangeleerd. Een voorbeeld van
een implementatie van best practices
is het onderhoud aan productielijnen.

“Ik kreeg de taak om de condities te verbeteren met
25%. Hierin leidde ik het project met ervaren collega’s
in het projectteam.”
Voor elk soort onderhoud wordt er
vastgesteld wat voor materiaal er mee
moet, wat er precies gedaan moet
worden en door wie.
Operationeel verbeteren

De eerder genoemde operationele
verbeteringen van AkzoNobel uitten
zich onder andere in de functie van
Stefan. Binnen zijn traineeship is hij
elk half jaar met nieuwe projecten
bezig. Stefan doet een Supply Chain
Traineeship wat aansluit bij zijn master
Operations, Management and Logistics.

Een van de leerpunten van dit eerste
project ziet Stefan als het weten hoe hij
de projectgroep moet betrekken in het
project. In het eerste project kwam hij
er namelijk achter dat het ontzettend
belangrijk is om je stakeholders in elke
fase van het project te betrekken om het
samen tot een goed einde te brengen.

“Voor het project woon ik
nu in Brussel, iets wat ik
ook erg leuk vind.”

Optimalisaties van de leveringen

Zijn eerste project hield in dat hij
het proces van de aanlevering bij
een warehouse moest optimaliseren.
Leveranciers leveren te laat, verkeerd of
de levering wordt niet juist aangemeld.
Over deze opdracht vertelt Stefan;
“ik kreeg de taak om de condities te
verbeteren met 25%. Hierin leidde ik
het project met ervaren collega’s in
het projectteam.” Dat opzich is al iets
waar hij veel van geleerd heeft. In zijn
projectgroep heeft hij door middel van
Business Process Modeling het proces
in kaart gebracht en samen met de
stakeholders het proces verbeterd.

Productielijnen onder de loep

Na een half jaar begon Stefan aan het
tweede project bij een locatie in GrootAmmers. Hij kreeg vier productielijnen
waarbij de opdracht was dat de output
met drie % moest stijgen. Hoe hij dat
deed maakte niet uit. Een echt technisch
bedrijfskundige opdracht waar hij
dan ook vol op dook. Een dergelijke
oplossing zoek je bijvoorbeeld in de
configuratie van de productielijn, het
onderhoud of de samenwerking van
het personeel. Uiteindelijk is Stefan
met de data over de productielijnen
bezig geweest en heeft hij zo uitgezocht

waar de meeste winst te behalen was en
welke oplossing dus de juiste is.
Het meten van de prestatie

Ondertussen is Stefan net begonnen aan
het derde project op een locatie naast
Brussel. Stefan ziet de verschillende
locaties als een positief iets; “voor het
project woon ik nu in Brussel, iets wat
ik ook erg leuk vind.” Op die manier
ziet hij door zijn traineeship wat meer
verschillende plekken. In de toekomst is
het ook mogelijk om over de hele wereld
te werken. Dit derde project richt zich
op de interne logistiek van de site. Hoe
kunnen de Raw Materials zo efficiënt
mogelijk worden aangevoerd en de
gerede blikken worden afgevoerd? Een
echte OML opdracht!
Het traineeship

Na de twee jaar durende traineeship
heeft
Stefan
dadelijk
meerdere
projecten gedaan bij verschillende
locaties van AkzoNobel. Stefan kan
het traineeship zeker aanraden aan
andere studenten. Via de masterclass
van AkzoNobel is Stefan hier terecht
gekomen en na anderhalf jaar heeft hij
dan ook al veel geleerd in de projecten.
Het idee van het traineeship is dan ook

AkzoNobel
AkzoNobel is een nederlandse multinational
met activiteiten op het gebied van verven
en coatings en specialistische chemicaliën.
Het laatste deel scheidt zich momenteel
af van de rest van het concern. AkzoNobel
stamt uit 1792 en opereert in meer dan
80 landen. Het concern produceert voor
marktgebieden variërend van coatings
voor schepen tot verf voor de consument.
Bekende merken zijn Flexa, Sikkens, Dulux
en Hammerite.

MAART 2018 SCOPE
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Stefan Jorna
Stefan
Jorna
heeft
een
bachelor
werktuigbouwkunde gevolgd op de
hogeschool Inholland in Alkmaar. Daarna
is hij via een pre-master Operations
Management and Logistics gaan studeren
en na zijn afstuderen in 2016 is hij een
traineeship begonnen bij AkzoNobel. Stefan
is terecht gekomen bij AkzoNobel omdat hij
een uitdaging zocht waar hij zijn bachelor
en master kan combineren. Dit kan hij nu
doen in zijn Supply Chain Traineeship.

dat je meerdere aspecten van het bedrijf
te zien krijgt zodat je daarna een positie
kan bekleden die bij je eigen interesses
past. Voorbeelden van posities zijn
Project Manager, Warehouse Manager,
Maintenance
Manager,
Productie
Manager en Order Handling. Stefan
ziet zichzelf over vijf jaar in een functie
als Maintenance of Productie Manager
werken.
Voordelen van het werken bij een gigant

Binnen AkzoNobel zijn er veel
carrière mogelijkheden waarbij intern
gemakkelijk van baan gewisseld kan
worden. Veel collega’s van Stefan
komen van andere locaties af en hebben
vaak ook een tijd in het buitenland
gewerkt. Daarnaast vindt Stefan
de evenementen die georganiseerd
worden erg interessant. Zo heeft hij

SCOPE MAART 2018
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een interessante Lean Six Sigma Belt
training gevolgd en zijn er regelmatig
bedrijfsbezoeken in het buitenland
en netwerkborrels. Dit is een mooie
toevoeging te noemen en is ook zeker
een voordeel aan een groot bedrijf.
De derde kracht

De grote community is zeker een
toevoeging te noemen aan de kracht
van deze gigant. Het aanpassen aan
veranderingen is een andere kracht maar
een derde kracht is nog onderbelicht
gebleven. Stefan is namelijk vooral
intern bezig met zijn werk maar hierdoor
is een van de pilaren van AkzoNobel
nog onderbelicht gebleven. Dit betreft
namelijk de klantgerichtheid die het
bedrijf wil uitten naar zijn klanten. Een
mooi voorbeeld betreft ‘Hull Fouling’;
de aangroei van organismen op de romp

van een schip welke de snelheid van het
schip beïnvloedt. AkzoNobel stopt niet
enkel bij het leveren van de coating
aan de rederij maar denkt ook actief
mee met de klant. Via slimme analyses
is namelijk na te gaan waar de romp
het snelst aangetast wordt en wanneer
onderhoud aan de romp nodig gaat zijn.
Zo kunnen de schepen van de rederij
beter ingezet worden en is een goede
winst te halen. Zo zorgt AkzoNobel er
voor dat de klant ook klant blijft.
Op basis van de drie grote krachten
doet AkzoNobel het goed op de markt.
En ondanks dat 2017 al een turbulent
jaar was, gaat ook 2018 genoeg
veranderingen met zich meebrengen.
Iets wat Stefan alleen maar aanmoedigt,
want; Stilstand is achteruitgang!

Join us to
energize
cities around
the world

AkzoNobel’s Human Cities initiative is an inspiring
expression of our company’s unique ability to provide
essential protection, essential ingredients and essential color for everyday life. It’s a program that is already
improving, energizing and regenerating urban communities across the world.
The continued success of Human Cities is founded
on the highest standards of technical knowledge and
sustainable product development, with every one of
our functional areas making their contribution. So if
you recognize yourself in our ambitions, we’d love you
to take a closer look at AkzoNobel. You’ll discover a
future-focused company that allows you to shape your
own career from the start. And, of course, a company
where you can play your part in creating more liveable
and inspiring cities worldwide.
Where your ideas go far

Follow us on:

MAART 2018 SCOPE
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AN_203808_281117

To find out about our career opportunities, please visit
our website www.akzonobel.nl/careers

Elevator pitch
FOTOGRAFIE Wout Olde Hampsink DESIGN Ward Beekmans
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“

LINQ
Introductie
LINQ is het huis van studententeam VIRTUe voor
de Solar Decathlon Middle East 2018 in Dubai, een
internationale wedstrijd voor studenten van over
de gehele wereld om het meest duurzame huis te
ontwerpen en ook daadwerkelijk te bouwen.
Het ontwerp combineert de principes van
slimme technologie, sociale buurten en
duurzame ecosystemen als de oplossing voor
milieuproblemen die worden veroorzaakt door de
stedelijke omgeving.
Het probleem
LINQ is voor de stad Dubai ontworpen, aangezien
dat de locatie van de wedstrijd is. Dubai is een
stad die enorm gegroeid is in de afgelopen
jaren. Deze groei heeft voor veel bekendheid en
toerisme gezorgd. Echter, er zit ook een keerzijde
aan die groei. Dat zijn voornamelijk de stedelijke
wildgroei en de segregatie tussen de groepen met
verschillende inkomens. Vooral dit laatste riskeert
het verlies van een gemeenschapsgevoel, sociale
cohesie, en emotionele verbondenheid met de
stad. Dit zijn problemen waar elke snelgroeiende
stad mee te maken heeft. LINQ pakt daarom niet
alleen het duurzaamheidsvraagstuk aan; het
streeft er ook naar om dit sociale aspect van de
bewoners te verbeteren. Een huis is immers een
plek waar je je thuis wilt voelen.

duurzaam. Ten tweede, mensen met technologie;
mensen en technologie worden verbonden door
middel van een smart system. Hierdoor leert de
bewoner over hoe hij duurzaam kan omgaan met
zijn energie in het huis. Als laatste mensen met
mensen; deze kennis kan dan worden gedeeld
onder de bewoners. Dit zorgt ervoor dat zij zich
meer verbonden voelen met hun omgeving.
Bovendien is Dubai een land van expats; dit
betekent dat zij alle opgedane kennis weer
meenemen naar hun thuisland.
Het doel
LINQ wordt gebouwd met verschillende
doeleinden; Het toont diverse concrete
voorbeelden van nieuwe materialen, innovatieve
systemen en geoptimaliseerde (bouw)methoden
en onderzoekt en demonstreert bovendien
nieuwe vormen van duurzame energieopwekking.
Zo zit er onder andere een net-zero watersysteem
in welke al het grijze en zwarte water in het huis
compleet recyclet en omzet in schoon water,
biogas voor energie en voedingsstoffen voor
planten; een compleet dichte cirkel. Zij die LINQ
op de wedstrijd zullen bezoeken doen al deze
kennis op en nemen deze vervolgens mee naar
huis om het daar weer te delen. Dat is de eerste
stap op weg naar een verbonden toekomst.

Connected to improve
De oplossing die LINQ biedt is verbinding. Deze
verbinding zal plaatsvinden op drie verschillende
gebieden: Ten eerste is er technologie met
technologie;
door
bestaande
duurzame
technologieën te verbinden ontstaat er een
energiezuinig netwerk dat het energieverbruik
kan reguleren. Zo is het huis op zichzelf al

Wie?

Elevator pitch

VIRTUe
Patty Jager
www.teamvirtue.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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Faculteit
Ruim vijftig jaar geleden werd de studierichting Technische Bedrijfskunde in
het leven geroepen. Inmiddels is Technische Bedrijfskunde uitgegroeid tot een
populaire studie op de TU/e. Deze groei zorgt ervoor dat maatregelen genomen
moeten worden om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen. Vanaf
collegejaar 2018 zal daarom decentrale selectie toegepast worden, waarvoor de
voorbereidingen in volle gang zijn. Daarnaast zal de opleiding overgaan op de
Engelse taal. Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk, Onderwijsdirecteur IE&IS, licht
de veranderingen binnen de opleiding toe.

TEKST Véronique Zijlstra FOTOGRAFIE Hilde Weerts DESIGN Niek Segers

TBK vaart nieuwe koers
Door vraag vanuit het bedrijfsleven werd
in 1966 de studierichting Technische
Bedrijfskunde opgericht. Men zocht
ingenieurs die in staat waren om, met
hun kennis en kunde, in leidinggevende
posities te treden en daarmee
gehele processen konden overzien.
Zo is vanuit de bacheloropleiding
Werktuigbouwkunde
de
richting
Technische Bedrijfskunde ontstaan. In
eerste instantie gaf deze zijtak wrijving
door het samenvoegen van technischeen maatschappijwetenschappen. Toch
is door de jaren heen gebleken dat het
in leven roepen van deze studie erg
succesvol is geweest. De inhoud van
de opleiding is gedurende de afgelopen
jaren meegegroeid als gevolg van
veranderende trends in het bedrijfsleven
en onderzoek. Opnieuw is de opleiding
onderhevig aan verandering; dit keer
niet qua inhoud, maar qua voertaal en
studenteninstroom.
Overgang naar de Engelse taal
“Het werkveld vraagt om TU/e alumni
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voor de instroom van het aantal
internationale studenten zal, zoals bij
de meeste Engelstalige opleidingen van
de TU, ongeveer 20-30% zijn. Of deze
hoeveelheid bereikt gaat worden door
Industrial Engineering zal nog moeten
blijken. Toch is in de vooraanmeldingen
een vergelijkbare verdeling te herkennen.

die al vanaf de bachelor fase in een
internationale
omgeving
hebben
geopereerd”, stelt de onderwijsdirecteur
van Technische Bedrijfskunde. Om
een betere link te maken met het
bedrijfsleven, waarin internationale
contacten vanzelfsprekend zijn, zal de
bacheloropleiding volledig Engelstalig
worden. Deze verandering zal in
collegejaar 2018 van start gaan en vanaf
dat moment zal de opleiding ook officieel
“Industrial Engineering” genoemd gaan
worden. Een andere voertaal voor de
opleiding betekent ook dat internationale
studenten toegelaten kunnen worden
tot de opleiding. Volgens de heer Van
der Geer-Rutten-Rijswijk is dat alleen
maar positief, aangezien de universiteit
ernaar streeft een internationale TU/e
community te realiseren. Volgens de
onderwijsdirecteur is alleen van taal
veranderen hiervoor niet voldoende;
zo benadrukt hij dat integratie van
internationale studenten in het onderwijs
én het studentenleven van belang is om
dit doel te bereiken. De verwachting

134 125
129
96
89 110

187 172

Decentrale selectie
Naast een verschuiving naar een
internationalere opleiding, zal vanaf
komend collegejaar de hoeveelheid
startende
Industrial
Engineering
studenten gereguleerd gaan worden.
Technische universiteiten trekken steeds
meer startende scholieren. Zo zijn de
studentenaantallen op de TU/e, ook met
name bij Technische Bedrijfskunde,
erg gegroeid. Contact tussen docenten
en studenten staat hoog op de agenda
van de TU/e en om goed onderwijs te
kunnen blijven garanderen is besloten
dat de groeigrens inmiddels bereikt is.
De combinatie met de overgang naar
de Engelse taal zorgt ervoor dat ook

197

252 231 270

336
309 315

134

Bron: Instroom technische bedrijfskunde, Statistisch jaarverslag periode 1977-2007, onderwijsinformatiesysteem periode 2008-2017
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384 392

internationale studenten toegelaten
kunnen worden tot de opleiding.
Aangezien de groeieffecten hiervoor
moeilijk te voorspellen zijn, wordt
een maximum aantal studenten als
noodzakelijk gezien. Deze regulatie geldt
overigens niet alleen voor Technische
Bedrijfskunde, ook de studierichtingen
Biomedische Technologie, Medische
Wetenschappen
en
Technologie,
Computer Science & Engineering en
Industrial Design gaan een vorm van
decentrale selectie toepassen. Iedere
opleidingsrichting heeft een vastgesteld
maximum aantal studenten die komend
jaar mogen starten. Bij Technische
Bedrijfskunde is deze hoeveelheid
vastgesteld op 250.
De selectieprocedure
De
selectieprocedure
voor
deze
studenten is in januari 2018 gestart.
Een matchingsdag, zoals voorheen
al gebruikelijk was, zal ingezet gaan
worden om de ingenieurs van de
toekomst zorgvuldig te rangschikken.
Volgens de heer Van der Geer-RuttenRijswijk is het de bedoeling dat er bij
deze selectieprocedure verder gekeken
gaat worden dan de prestaties van
kandidaten in het verleden. Zo zal op
de matchingsdag een focus liggen op
het toepassen van aangeleerde kennis
en vaardigheden op de verschillende
disciplines binnen de opleiding. Een
casus, ontwikkeld door wetenschappers
binnen de faculteit, zal hiervoor gebruikt
gaan worden. Deze selectieprocedure
is niet alleen van waarde voor de
opleiding, maar de kandidaten kunnen
op deze manier ook kennismaken met
het multidisciplinaire vakgebied. De
drie selectiecriteria waar vervolgens
naar gekeken wordt bij het creëren
van een ranking zijn: deelname aan
de selectieactiviteiten, het gemiddelde
VWO-5 cijfer en de score op de
individuele casus. De eerste is een
vereiste om meegenomen te worden in
de ranking, de overige twee tellen beiden
339

293 291

263

Dr. ir. Eric van der
Geer-Rutten-Rijswijk
Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk is sinds
2015 onderwijs- en Graduate Program
directeur bij de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences. Zelf
heeft hij de afgelopen jaren veel te maken
gehad met de komst van decentrale
selectie. Toen in gesprekken tussen het
Faculteitsbestuur IE&IS bleek dat decentrale
selectie noodzakelijk was om de kwaliteit
van het onderwijs te kunnen blijven
garanderen en de groei controleerbaar te
houden, werd twee jaar geleden TU/e-breed
een stuur- en werkgroep opgericht. De taak
van deze stuurgroep is het vormgeven
van decentrale selectie per collegejaar
2018 voor de bacheloropleidingen die een
selectieprocedure gaan toepassen.

voor 50% in het tot stand komen van de
individuele cijfers die de ranking gaan
bepalen. Iedere kandidaat zal op deze
wijze een rangnummer krijgen. De eerste
250 kandidaten op de ranglijst worden
gevraagd een plaats te accepteren en zijn
dan van harte welkom om met Industrial
Engineering te starten. Mochten zij de
plek niet accepteren, dan wordt deze
doorgegeven aan de eerstvolgende op de
ranglijst.

Aankomend collegejaar zal de studie
dus veranderingen gaan meemaken: een
regulatie van het aantal startende en een
shift naar de Engelse taal in het kader
van internationalisering. Nederlandse
studenten hoeven zich echter geen
zorgen te maken, net zoals zij worden de
internationale studenten meegenomen
in de ranking van decentrale selectie,
waarna plaatsen eerlijk toegekend
worden, herkomst speelt hierbij geen rol.
Hoe lang deze aangekondigde decentrale
selectieprocedure toegepast zal worden,
zal de tijd uitwijzen.

Het inperken van het aantal aankomende
studenten is niets nieuws. Al eerder is
ervoor gekozen het aantal eerstejaars
te beperken bij de bacheloropleiding
Technische Bedrijfskunde. De studie
was namelijk tussen 1985 en 1990 erg
populair en toen koos men er ook voor
een maximum aantal studenten aan
te nemen. Bekend is dat de instroom
van de opleiding door de jaren heen
fluctuaties gekend heeft. In het verleden
hebben hoge instroomaantallen ervoor
gezorgd dat docenten dubbele diensten

276 274 277
212 199 201 190

moesten draaien. Daarnaast heeft dit
heel wat gepuzzel met zich meegebracht
met de beschikbare ruimten. Zoals de
onderwijsdirecteur terecht vermeldt:
“Elke Technisch Bedrijfskundige zal
kunnen beamen dat meer controle op
de instroom in je processen de kwaliteit
ten goede komt. Dat hopen we met
decentrale selectie te bereiken.”
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We push
technology further
to print microchip features
that are ner

to make the
energy use of
a battery more
eﬃcient

to make electric
cars the standard

Do you dream of changing the world of innovation? Do complex technological challenges
appeal to your imagination? We are looking for you. ASML always wants to get in touch
with eager and curious students.
Join us at workingatasml.com/students
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25 jaar SCOPE
SCOPE bestaat dit jaar 25 jaar. Vanaf het begin van de SCOPE zijn studenten
druk bezig geweest om de kwaliteit van het blad hoog te houden. In deze SCOPE
spreken we met Martijn Hagens, de eerste hoofdredacteur van de SCOPE.
Martijn vertelt over de mooie momenten die hij heeft gehad met het maken van
het blad.

TEKST Emma de Bruijn FOTOGRAFIE Ward Beekmans DESIGN Koen Hofstraat

Terug in de tijd; SCOPE’s eerste
hoofdredacteur

Het begin

De eerste SCOPE werd uitgebracht in
December 1993, het nieuwe Blad was het
resultaat van een fusie tussen “Het BDK
Bulletin” van Studievereniging Industria
en “Bedrijvigheid” van de vereniging
voor Bedrijfskundige Ingenieurs. De
fusie vond plaats in de zomer van
’93, toen het bestuur van Industria
bij de redactie van “Bedrijvigheid”
met het idee kwam om de financiële

middelen te bundelen en gezamenlijk
een verbeterd verenigingsblad neer
te zetten. Zo ontstond een blad met
kwaliteitsverbetering en kostenreductie,
die ook diende als band tussen onderwijs
en praktijk.
De eerste hoofdredacteur
Martijn Hagens was de eerste
Hoofdredacteur van de SCOPE. Zijn
betrokkenheid bij het blad begon toen

hij Bestuur werd van Industria. Naast
zijn functie Externe Betrekkingen was
hij mede verantwoordelijk voor de fusie
van de bladeren tot de SCOPE.
Het woord ‘scope’
Het woord Scope kent vele betekenissen,
waaronder speelruimte, strekking,
breedte en gelegenheid tot ontplooiing
van zijn krachten. Dit laatste werd
dan ook bereikt door het combineren
MAART 2018 SCOPE
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van de bladeren tot één SCOPE. De
naam was de uitkomst van een korte
prijsvraag. Leden van de vereniging
Industria werden gevraagd om een
titel te bedenken die het nieuwe blad
zou vertegenwoordigen. De naam
SCOPE paste bij het blad door een
combinatie van twee elementen.
Allereerst door de breedte die de studie
Technische Bedrijfskunde biedt aan
zijn studenten. Deze werden vaak
gezien als generalisten, niet-echte
wetenschappers, omdat de studie
veel meer inhield dan de standaard
wetenschappen die werden gegeven aan
de Technische Universiteit. Daarnaast
wordt het woord scope vaak gebruikt in
de journalistiek om een strekking van
een artikel aan te duiden. Een duidelijke
verbintenis tussen de twee betekissen
leidt al snel tot een naam voor het blad.
Het doel

Martijn Hagens was zo’n 2 jaar actief
betrokken bij het creëren van de
SCOPE. Zijn hoofdtaken waren vooral
als hoofdredactie, eindredactie en
acquisitie. Het doel van het nieuwe
blad was een tijdschrift dat van
moderne en hoogwaardige kwaliteit
werd. Een verandering van een simpel
intern krantje naar een professioneel
tijdschrift dat diende als visitekaartje
voor de studie en zijn vereniging. Het
tijdschrift werd in een nieuw glossy jasje
gestoken, waarmee de professionaliteit
werd verhoogd. Bovendien kwamen
er naast de gebruikelijke rubrieken
ook een aantal vernieuwende, zoals
een lezerspagina en rubriek voor
tijdschriftenrecensies.
De eerste jaren

De SCOPE groeide in populariteit
onder leiding van Martijn Hagens
en de andere redacteuren. Bedrijven
werden gewilliger om te investeren
in advertenties in een blad van
hoogwaardigere kwaliteit. Het gaf
SCOPE MAART 2018
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grotere corporates toegang tot een
breed spectrum aan studenten, die
zij via het blad makkelijker konden
bereiken. Zo werd de link tussen
studenten en het bedrijfsleven, waar
zij later in terecht zouden komen,
sterker. Daarnaast vormde het blad
een nauwe samenwerking met de
faculteit en haar studenten. Niet alleen
gaf de faculteit financiële steun aan de
SCOPE, ook diende zij als bron voor
nieuwe interessante onderwerpen
of onderzoeken binnen en buiten de
TU/e. Zo kon de redactie inhoudelijke
artikelen schrijven en was het contact
met hoogleraren toegankelijker. Dit
droeg allemaal bij aan de verbetering
van de kwaliteit van het blad.
Alumni
Martijn is er echter van overtuigd dat
de samenwerking met alumni kan
worden versterkt. Het alumni netwerk

in Eindhoven is, in zijn woorden, nogal
bescheiden. Zeker in vergelijking met
grote Amerikaanse universiteiten,
zogenaamde MBA scholen. Hier valt
meer waarde te halen voor studenten en
bedrijven.
Deadlines halen
Martijn Hagens stopte bij de SCOPE
toen hij in het buitenland stage ging
lopen en daarna druk bezig was met
afstuderen. Echter heeft hij mooie
herinneringen overgehouden aan zijn
tijd bij het blad.
Zo kan hij zich de nachten die werden
doorgehaald voor de deadline van
het drukken nog herinneren. De
moeite die het kostte om de lay-out op
orde te krijgen. Dit was toen der tijd
niet zo gemakkelijk, omdat huidige
programma’s zoals InDesign nog niet
bestonden. Een standaardformaat voor
de Lay-out werd door een bedrijfje

toepasbaarheid van onderzoeken binnen
de universiteit en het bedrijfsleven. Of
andersom, het bespreken met bedrijven
wat zij nog zoeken qua oplossingen, waar
zij tegen aan lopen. De SCOPE kan deze
brug slaan, door bijvoorbeeld Alumni te
interviewen over de uitdagingen in het
huidige bedrijfsleven, en wat zij graag
zouden willen terugzien in de studie
Technische Bedrijfskunde. Zo kan er
een beter netwerk ontstaan tussen
studenten en het bedrijfsleven, tussen
theorie en praktijk. Dit zou ook kunnen
betekenen dat de SCOPE een grotere
doelgroep kan bereiken.
Wie is de klant?

aangeleverd voor een nette prijs. Echter
werden last-minute aanpassingen, hoe
klein dan ook, niet erg gewaardeerd
binnen de redactie, omdat dit nogal veel
werk opleverde om te verwerken tot een
goed design.
Sponsoring
Een andere, grappige ervaring die
Martijn had samen met een andere
redacteur was toen zij samen naar
een bedrijf gingen om sponsoring
te vragen. Bedrijven waren toen der
tijd meer gedistantieerd, hadden een
prestigieuzere status dan nu. Martijn
kwam op kantoor aan om kort gezegd
geld te vragen. Echter was er niet goed
gecommuniceerd dat het bedrijf al
had geaccepteerd om te sponsoren.
Dit zorgde voor een nogal gênant en
kort gesprek, gevolgd door een snelle
terugkeer met de trein naar huis.
Gelukkig was de sponsoring wel binnen.

Hard werken
Door zijn ervaring met nachten
doorhalen om elk kwartiel weer een
mooi blad neer te zetten, heeft Martijn de
waarde leren kennen van hard werken.
Bovendien vindt hij het belangrijk om
niet te onderschatten hoe hard mensen
werken om een bepaald doel te behalen.
Hij ziet dit dan ook terug in zijn huidige
functie als COO bij Nuon. Mensen
werken hard, maar maken ook fouten.
Hierom kun je boos worden en je
afvragen waarom iemand fouten maakt,
echter moet je ook kunnen accepteren
dat het maken van fouten menselijk is,
zolang iemand maar hard werkt. Dit is
een les die hij heeft geleerd tijdens zijn
tijd bij de SCOPE.

Als tip geeft de eerste hoofdredacteur
aan de SCOPE dat het belangrijk is
om de doelgroep goed voor ogen te
houden. Het is daarbij belangrijk om
een emotionele band met de klant, in
dit geval de lezers, te bewerkstellen.
Zo verzeker je dat de lezers echt naar
het blad kijken en dat de lezer ook de
volgende keer weer terug komt. “Kijk
naar je doelgroep, ga er niet vanuit dat
wanneer je iets als redactie mooi of
interessant vind dat de lezer dat ook
vind. Doe moeite om je doelgroep te
bestuderen, om het blad te verkopen.”
Bij de vraag of Martijn nog een toekomst
ziet in de geprinte SCOPE, gezien de
huidige digitalisering, is zijn antwoord
overduidelijk ja. Voor hem is er niets
beters dan rustig op de bank een blad in
handen te hebben en deze door te lezen.
Echter, snapt hij ook dat niet iedereen
hier mee zou instemmen, omdat online
platformen stijgen in populariteit. Het
neemt daarentegen wel af van de mooi
lees ervaring die men krijgt met een
hardcopy.

Interactie tussen universiteit en het
bedrijfsleven
Wat Martijn Hagens nog graag zou
willen terugzien is een brug tussen de
MAART 2018 SCOPE
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25 jaar SCOPE

SCOPE bestaat dit jaar 25 jaar. In die jaren hebben veel onderwerpen de revue
gepasseerd. In de komende SCOPE’s kijken we terug op de vroegere jaargangen
met deze SCOPE jaargang een tot en met vijf.

Terug in de tijd; SCOPE’s eerste jaren
De allereerste SCOPE! Na een
uitleg van de nieuwe naam van de
samenwerking tussen de Alumnivereniging VBI en Industria komt
Management en Milieu als thema
voorbij. Een SCOPE met Greenpeace
op de cover bij het torentje in
Den Haag en interviews met
verschillende politieke partijen
omtrent hun milieu-visie. Nissan
en Akzo komen ook voorbij en er
wordt afgesloten door de zesde
lustrumcommissie, CHAOS!

Een revolutie aan de top. Deze
SCOPE bespreekt de hoge mate
van
bureaucratie
waar
het
nederlandse bedrijfsleven mee te
maken heeft. Het gaat over het op
de beurs gaan van KPN en verder
komt de toekomst van Nederland
ter sprake. Nederland wordt
vergeleken met Europa en later
met andere grootmachten. Verder
komt de KNVB aan bod en wordt er
afgesloten met een artikel omtrent
de toenmalige bedrijfskundewinkel.
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Samenwerken in de fysieke
distributie; Gebaseerd op het
congres-thema waarbij Intexo bv.
en McKinsey&Company hun kijk
geven op distributie en logistiek
en hierover ook spreken op het
congres. Verder komt Industria’s
lustrumweek voorbij; Een foto van
de grootste cocktail van de Benelux
staat groot op pagina 40, vergezeld
door verslagen van een cabaretvoorstelling en een rondleiding
door Fokkers produktiehal.

Bedrijfskunde & Gezondheidszorg,
een duidelijk thema. Geopend
door de voorzitter van de
Nederlandse
vereniging
voor
ziekenhuisdirecteuren
bespreekt
deze SCOPE de uitdagingen waar
de gezondheidszorg voor staat en
waar bedrijfskundigen hier waarde
toe kunnen voegen. Ook komt
een brief aan Job Cohen, destijds
staatssecretaris van onderwijs,
voorbij en is het verslag te lezen van
de studiereis naar India.

De tweede jaargang gaat gepaard
met een bekende uit de politiek, exVVD’er Harry Mens schrijft komende
SCOPE’s een column omtrent het
politieke landschap in Nederland.
Reliefmarket bespreekt het proces
van het verlenen van noodhulp in
het buitenland. Aan de oorlog in
ex-Joegoslavië of aan de genocide
in Rwanda. Ook wordt de fusie
tussen Techniek en Maatschappij
en
Technische
Bedrijfskunde
besproken.

Een bijzonder onderwerp, de
muziekindustrie. Het gaat over
het verdienmodel van muziek en
de risico’s die op de loer liggen
als platen slecht verkopen. Verder
wordt een voormalig dirigent van
het Limburgs Symfonie Orkest
geïnterviewd als manager van het
muzikale gevoel. Verder komt ISOcertificering in beeld en volgt meer
uitleg bij de fusie tussen Techniek
en Maatschappij en Techische
Bedrijfskunde.

De produktontwikkeling is in
ontwikkeling, zo start het thema
van deze SCOPE. Alles moet namelijk
sneller, goedkoper en tegen een
betere kwaliteit geproduceerd
worden. Een nieuw vliegtuig van
Fokker is een van de producten die
langs komen en daarnaast wordt
het programma KISS besproken;
“Kwaliteit in Innovatie door
Samenwerking en Synergie”. Verder
is te lezen over een ludieke actie met
verklede mensen in het paviljoen.

Het managen en uiteindelijk
voorkomen van ongelukken of
rampen; Risicomanagement. Het
PRISMA-model wordt toegelicht,
wat staat voor Prevention and
Recovery Information System for
Monitoring and Analysis. Het
voorkomen van storingen bij DSM
wordt besproken en er wordt
ingezoomd op een locatie waar het
voorkomen van ongelukken cruciaal
is; Het ziekenhuis. Ook komt het
eerste Interactie bestuur voorbij.

Met 60 pagina’s een extra dik
nummer. Het bespreekt het
onderwerp van het congres;
Zorgsystemen en de intergratie
daarvan. De communicatie met de
overheden wordt hierbinnen als
cruciaal gezien. Het programma
van het congres is opgenomen
in deze SCOPE, een opvallende
planning is waar te nemen. Ook DAF
trucks komt voorbij vanwege hun
heroprichting en de exploderende
winst die een jaar later volgt.

Een SCOPE omtrent concurrentie.
Paradigit,
een
Eindhovens
computerbedrijf, weet als startup in een nieuwe, concurrerende,
markt in drie jaar tijd een
jaaromzet van 45 miljoen gulden te
bereiken. Verder komt klantgericht
produceren voorbij als eventueel
nieuwe standaard en is een
redacteur van de commissie in
Singapore en houdt daar een
interview omtrent de intelligentie
van het eiland.

Deze SCOPE bespreekt de wereld
van hergebruik. De mening van
de TU/e wordt besproken en
voorbeelden worden genoemd van
de kansen die nog in de wereld
liggen. Van Gansewinkel komt
voorbij als recycle-gigant en vanuit
Philips komt een artikel voorbij
omtrent de chemische verwerking
van hun producten.. Ook wordt de
grote groei van Schiphol besproken
en is er een interessant verslag te
lezen over Japan.

De introductie van de chipknip
wordt besproken in deze SCOPE. Een
betaalmiddel waar de jongeren van
nu al niet eens meer van gehoord
hebben. De vraag wordt ook gesteld
of dat er over een aantal jaar geen
papiergeld meer zal bestaan. Verder
komt de haven van Singapore
voorbij en is een artikel te lezen over
de studentenstad Eindhoven. Ook
VVD’er Hans Wiegel vertelt over zijn
vertrek uit Den Haag, niet de eerste
keer dat politiek in de SCOPE komt.
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De kabel gaat in de toekomst
ongekende mogelijkheden bieden,
zo leidt deze SCOPE het thema in.
Philips voegt hier informatie toe
omtrent hun hard- en software
en hoe deze in de toekomst
gaan zijn. Ook een artikel over
Data Warehouses staat in deze
SCOPE en de nieuwe rector van
de TU/e bespreekt de visie van
de universiteit voor de komende
jaren. Onderwijs en onderzoek
moeten hand in hand gaan.

Slim werken in de hele keten,
zorgen dat je leverancier, jijzelf en je
klant samenwerken om efficiëntie
te bereiken, daar gaat deze SCOPE
over. Bepaalde partnerships worden
belicht en er wordt verteld over het
SLIM-project (Supply chain Logistics
and Information Management).
Ook de bloemenveiling in Aalsmeer
komt voorbij en het nieuwe logo
van Industria wordt in deze SCOPE
aangekondigd, ongeveer zoals we
het nu kennen.

Het MKB verdient beter, zo praat
prof. dr. Verhoef vanuit zijn sectie
ondernemerschap over het middenen kleinbedrijf. Er wordt uitgelegd
wat de rol van de TU/e zou moeten
zijn wat betreft het MKB en een klein
familibedrijf komt langs. Ook is te
lezen over een heus bedrijfsbezoek
bij de Palm brouwerij en over
een bezoek van een Afrikaanse
groep studenten aan de faculteit
Technologie management omtrent
bepaalde samenwerkingen.

Ethisch denken en alle dilemma’s
die daar bij horen, daar gaat deze
SCOPE over. Het eerste artikel
bespreekt de ethische perikelen
van marketing. Mag je kinderen
angstgevoelens aanpraten zodat ze
vervolgens jouw nachtlampjes gaan
kopen? Verder spreekt deze SCOPE
over Just In Time management en
is een verslag te lezen betreffende
het zeventiende Industria congres.
Ook vertelt de voorzitter over grote
veranderingen binnen de faculteit.
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Het managen van kennis en kennis
als product dat te verkopen is.
Kennis is macht en kennis is een
sleutelbegrip in de toegevoegde
waarde van elk bedrijf. Deze SCOPE
biedt de lezer heel wat kennis. Het
congresthema wordt uitgebreid
besproken en daarnaast komt
een artikel over zaken doen in
Zimbabwe voorbij. Hier wisselt
het verhaal af met plaatjes van
olifanten en watervallen en een
groot kantoor van Philips.

De betuwelijn, de Hoge Snelheids
Lijn, Schiphol en de Rotterdamse
haven. Een aantal voorbeelden van
waar Nederland groot in is. Een groot
artikel over Schiphol bespreekt de
groei van het vliegveld. Ideeën tot
aanleg van landingsbanen in de
Noordzee komen voorbij. Ook ASML
komt voorbij met een interessant
verhaal over de enorme groei
die het bedrijf meemaakt en een
verslag komt langs over de studieeis
naar Indonesië.

Virtuele organisaties zijn overal.
Daarom bespreekt deze SCOPE
het virtueel samenwerken tot
het maken van een film, en
wordt daarnaast ook de virtuele
samenwerking
besproken
in
de wereld van de consultancy.
Daarnaast komt een artikel voorbij
omtrent het zevende lustrum van
Industria en springt een advertentie
er dit keer echt uit. Een scherpe fullcolour advertentie van de nieuwste
DAF truck, indrukwekkend.

Mensen kunnen moeilijk keuzes
maken en men acht zichzelf vaak
als de onkwetsbare partij. Anderen
hebben pech en zelf overkomt je
dat niet. Verder komt er een artikel
voorbij omtrent de keuzes bij het
selecteren van personeel. Daarnaast
worden fusies besprokenen hoe
hier bepaald wordt wat de beste
strategie is en een specifieke keuze
komt voorbij; Die voor een stage in
Chili. Er wordt afgesloten met een
artikel omtrent het lustrum.

25 jaar SCOPE
In de komende SCOPE’S komt steeds een artikel van toen terug. Dit keer
een artikel van Eddy de Swart over Studentenstad Eindhoven. Een beknopt
artikel waarin twee studenten hun mening geven over het studentenleven in
Eindhoven.

Terug in de tijd; Een artikel van toen

Het nieuwe academisch jaar is reeds een tijd bezig. Waarom kiezen studenten
eigenlijk voor Eindhoven en in het bijzonder voor technische bedrijfskunde? In
dit artikel bespreken we Eindhoven en bedrijfskunde. We bekijken ondermeer de
huisvesting en laten een eerste- en derdejaars student aan het woord. Wat vinden
zij van studentenstad Eindhoven?
TEKST Eddy de Swart DESIGN Ward Beekmans

Studentenstad Eindhoven
Bedrijfskunde en studeren in Eindhoven nader bekeken
Ondanks alle pogingen van het kabinet
en het ministerie van Onderwijs blijven
er studenten komen naar de Lichtstad in
het zuiden des lands! De aanmeldings
cijfers voor de TUE lijken voorlopig niet
te bezwijken onder subtiele studenten
moordwetten. Dit betekent dat de
universiteit en Eindhoven wel degelijk
iets te bieden hebben. Met ongeveer
20,000 studenten, waarvan ongeveer
6000 TUE- en 1200 bedrijfskundestudenten, wordt Eindhoven als een
“echte studentenstad” beschouwd. Er
zijn meer dan 50 studentenverenigingen
(gezelligheid, sport, cultuur en studie)
en uitgebreide sportfaciliteiten. Het
studentencentrum is niet alleen
figuurlijk als een bunker in Eindhoven
gevestigd.

Eindhoven.
In de bunker is de Stichting Studenten
Huisvesting
Eindhoven
(SSHE)
gevestigd. We spraken met Connie
Singels, medewerker bewoningszaken.
SSHE heeft ongeveer 1140 één- en
tweepersoonseenheden en bemiddelt
daarnaast tussen de student en de
particuliere markt. Iedere voltijds
student met studiefinanciering kan
zich inschrijven voor een kamer. De
wachttijden variëren van 1 tot 3,5 jaar,
afhankelijk van de wensen aan een
kamer. De twee-persoons-eenheden
hebben de langste wachttijd, wat vaak
voor koppels een domper is op hun
impulsief enthousiasme. De prijzen van
een wooneenheid variëren bij de SSHE
van f 275,- tot f 450,-.

Hoewel veel studenten altijd in en om
de Bunker te vinden zijn, bewonen zij
toch een studentenkamer elders in

Op de particuliere markt zijn enorme
verschillen in kwaliteit en prijs. Het
marktmechanisme van vraag en aanbod

Pagina 31 uit jaargang 3, editie 4;
Studentenstad Eindhoven
MAART 2018 SCOPE

23

zorgt er echter voor dat de prijs en
de kwaliteit van een kamer binnen
fatsoensnormen blijven. Uit reacties
van verschillende studenten kunnen
we echter stellen, dat de wachttijden en
prijzen in Eindhoven meevallen. Soms
lijkt het echter wel dat studenten in
bepaalde plaatsen in “the city of Philips”
niet welkom zijn. Eindhoven is dan
ook berucht om de 10%-maatregel. De
vraag is of studenten inderdaad zoveel
overlast geven als de gemeente denkt en
of het helpt om studenten daarom in een
“voor-eeen-jong-gezin-ingericht-huisop-loop-afstand-van-Best” te plaatsen?
Eerstejaars bedrijfskunde Marc Coenen
(18) had vernomen dat er aan de stad
Eindhoven “niet veel aan” was. Van
enig studentenleven in Eindhoven was
hem niets bekend. Maar hij komt dan
ook oorspronkelijk uit de gezelligste
stad van Nederland: Maastricht.
Na een gesprek met de decaan had
hij informatie aangevraagd over de
studie bedrijfskunde. Hij bezocht de
voorlichtingsdagen en besloot om
bedrijfskunde te gaan studeren. Een
brede studie trok hem aan, evenals het
leren van de vaardigeheden om een

Afbeelding; kamers gevraagd
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eigen bedrijf te beginnen. De studie
lijkt hem wel zwaar. Marc nam deel
aan de introductiedagen. Vooral ‘s
avonds vond hij het erg gezellig. Hij is
reeds lid geworden van roeivereniging
Theta en Interacite, studievereniging
voor internationale activiteiten. Marc
is aan een kamer gekomen via een
commercieel
bemiddelingsbureau.
Met de kamer in het studentenhuis
is hij tevreden. De huisgenoten zijn
minder gezellig. De eerste weken heeft
hij het ontzettend druk gehad. Door
de intensieve introductie Technische
Bedrijfskunde-weken zat hij de hele
week tot s’avonds op het paviljoen.
Daarbij moest hij leren om zelf
boodschappen te doen en te koken. Met
daarnaast nog rijlessen en activiteiten
in Maastricht hield hij weinig tijd over
om ook nog te studeren. marc maakt de
indruk zeer enthousiast over de studie
te zijn en bereid te zijn om zich in te
zetten om te studeren. Gelukkig had
hij nog wel tijd om het nachtleven van
Eindhoven te verkennen en was dan
al in de eerste collegeweek op de vaste
lokaties als Stratum en de Danssalon
geweest.
Regina van Montfoort (21) is bezig
aan haar derde jaar bedrijfskunde. Ze
maakte kennis met deze studie door een
vriendin te vergezellen naar de THEAdagen. Dit beviel haar zo goed, dat ze na
de pre-Intro en de Intro in 1994 aan haar
studie begon. Eindhoven leek haar een
saaie stad, waar niet veel voor studenten
te doen was. Desondanks verhuisde ze
al in oktober van Vianen (ZHL) naar
een studentenhuis in de binnenstad.
Ze had gereageerd op een briefje voor
een kijkavond. In april ontstond er
de mogelijkheid om met haar gehele
P-praktijkgroep te verhuizen naar een
nette bovenwoning. Regina woont daar
nog altijd en is zeer tevreden dat ze
met zo’n hechte groep in een huis zit.
Ook hebben ze gemakkelijke buren,
waaronder een ander studentenhuis.
Bedrijfskunde vindt ze nog altijd een
leuke studie en het gaat dan ook redelijk
goed. Volgens Regina komt dat niet op
de laatste plaats door haar actieve rol
bij Industria. Ze organiseerde mede de
Happening 1995 Kaasgaaf, het actieve
ledenweekend, de België-excursie en
de spellen-middag. Nu is ze bezig met
de case competition en is ze lid van de
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PR-commissie. Toch vindt ze nog tijd
om te sporten. Het eerste jaar van haar
studie deed ze elke week aan fitness.
Nu zwemt ze elke week en is ze ook
nog van plan om te gaan squashen.
Regina gaat iedere donderdagoavond
stappen. Meestal volgens een vaste
routine. Stratumseind, met name Van
Mol, daarna de Danssalon en eventueel
de AOR. Eindhoven bleek voor haar
een toegankelijke, gezellige stad te zijn,
waar best veel te doen is!

Carrière
Na een studie Technische Bedrijfskunde aan de TU/e kun je verschillende
kanten op. In iedere SCOPE wordt bij een andere alumnus gekeken wat
diegene nu doet en hoe zijn of haar carrière tot nu toe is verlopen. Voor
deze editie gaat SCOPE langs bij SAP voor een duo-interview met twee
voormalig studenten van onze opleiding.
TEKST & FOTOGRAFIE Sander Jong DESIGN Jef van den Buijs

SAP en Brouwer Technology: samen
innoveren met de Run Live Truck
Dat mensen die precies hetzelfde
gestudeerd
hebben
toch
heel
verschillende carrièrepaden kunnen
doorlopen, wordt bij dit interview
snel duidelijk. Het kantoor van SAP
Nederland in ’s-Hertogenbosch is op
een stormachtige woensdagmiddag in
januari de setting van dit duo-interview.
Jan-Theodoor Wiltschek is bij SAP in
dienst als presales director Innovations
and Industries, terwijl Tim van Heesch
managing director is bij zijn eigen
bedrijf, Brouwer Technology. Ondanks
hun verschillende functies en carrière,
zijn de twee nu eigenlijk toevalligerwijs

samengekomen voor een gezamenlijk
project.
Run Live Truck

Het gezamenlijke project is ontstaan
vanuit het innovatie-initiatief dat in 2015
is opgestart binnen SAP Nederland.
Eén van de projecten daarin is de SAP
Run Live Truck. Dit is eigenlijk niets
meer en niets minder dan een mobiel
innovatie-lab.
Jan-Theodoor:
“Het
idee was om innovatie meer onder de
aandacht te brengen, zowel bij onze
klanten als bij bedrijven die (nog) niets
doen met SAP. Het gaat voornamelijk

om technologieën als internet of things
en machine learning, waar je veel over
hoort maar die nog niet op grote schaal
worden toegepast. Op een gegeven
moment kwam in dit kader één van
onze partners (Domani) bij ons om te
gaan samenwerken op een innovatieve
case met Brouwer Technology. De case
in kwestie betrof het optimaliseren
van voertuigbeschikbaarheid bij HTM
(Haagsche Trammaatschappij), door
gebruik te maken van de nieuwste
technieken rondom IoT en predictive
analytics.” Bij dit project was er dus
een speelveld tussen HTM, SAP en

“Uiteindelijk ben ik pas trots als onze klanten zelf
succesvol zijn met onze software.”
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Tim van Heesch
Voor Tim van Heesch begon zijn carrière
op de TU/e in 1999, ook met Technische
Bedrijfskunde. Tim: “Het is een heel erg
brede studie, maar juist hierdoor paste het
erg goed bij mij. Bij Technische Bedrijfskunde
leer je over veel aspecten van een
organisatie, waardoor je goed in staat bent
verbanden te leggen tussen verschillende
vakgebieden.” Na zijn afstudeeropdracht bij
Philips Medical Systems (nu Healthcare) in
Best moest hij een keuze gaan maken wat
voor werk hij wilde gaan doen. Hij vertelt:
“Ik heb gekeken in welke markten rond die
tijd veel veranderingen op handen waren.
Juist daar wilde ik mij inzetten omdat ik
voelde dat ik daar van toegevoegde waarde
zou kunnen zijn. Tegelijkertijd wilde ik ook
graag dicht bij de techniek blijven. Zo ben
ik uiteindelijk bij NS terechtgekomen, waar
ik begon met een speciaal outsourcingproject voor één afdeling van NedTrain
(het onderhoudsbedrijf van NS), die
niet meeging naar de nieuw te bouwen
werkplaats. Ik mocht daarna als nieuwe

uitdaging vanaf nul beginnen om zowel
de nieuwe werkplaats mede te bedenken,
als de verhuizing er naartoe voor te
bereiden en begeleiden.” Na deze periode
is Tim ook nog naar NS Reizigers gegaan
om meerdere bedrijfsonderdelen te leren
kennen. Hier zat hij echter niet op zijn plek:
‘Ik heb veel geleerd, maar het was mij te
veel kantoorwerk. Ook wilde ik altijd al zelf
iets nieuws opbouwen vanuit niets, om te
kijken of dat ook zou lukken. Ik heb toen
samen met een partner een bedrijf opgezet
in treinonderdelen en –onderhoud.” Sinds 1
januari 2014 is dat volledig samengevoegd
met het al bestaande bedrijf van zijn
partner, wat uiteindelijk geresulteerd heeft
in Brouwer Technology. Hiermee werken
ze onder andere voor de NS, maar ook
voor vele andere bedrijven in Nederland
en daarbuiten. “We hebben een eigen
werkplaats in Nijkerk, waar klanten defecte
treincomponenten naartoe kunnen brengen
die wij repareren, maar we repareren ook
on-site bij onze klanten.”

“Met de Run Live Truck weet je maar een ding zeker:
vrijdagmiddag is de eindpresentatie en dan moet je
een werkend prototype hebben.” - Tim van Heesch
Brouwer Technology. Men wilde een
dashboard ontwikkelen waarop de
manager van de vloot op afstand altijd
inzicht heeft op de actuele toestand van
de voertuigen. De Run Live Truck staat,
na wat voorbereidende werkzaamheden
met betrekking tot techniek, integratie
en afbakening van de case, een week
lang voor de deur van de klant. In die
week wordt er samen met een team van
experts gebouwd aan een oplossing.
Prototype

Dit vergt wel enige voorbereiding,
vult Tim aan. “Je moet heel goed
nadenken wat je in een week kunt
realiseren. Je weet namelijk van tevoren
maar één ding zeker: vrijdagmiddag
is de eindpresentatie en dan moet
je een werkend prototype hebben.
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Vanuit Brouwer is er één systeem
dat we heel goed kennen, namelijk
de HVAC (Heating, Ventilation and
AirConditioning). Door hierop in te
zoomen tijdens de case, baken je ook
direct je speelveld af.” Het belangrijkste
doel is namelijk om in die week een
prototype neer te zetten waarmee je de
eindgebruiker kunt overtuigen. Tim:
“Uiteindelijk zijn we erin geslaagd een
“end-to-end” systeem neer te zetten, dat
real-time data van sensoren naar een
back-end streamde en daar verwerkte
in begrijpelijke termen. We hebben
dit ook tijdens de eindpresentatie live
gepresenteerd, onder andere door een
storing te simuleren. We hadden een
logger ingebouwd in een tram die in
de werkplaats stond, waar we tijdens
de presentatie toegang toe hadden.

Een engineer van SAP was tijdens de
presentatie in het voertuig aanwezig.
Middels een live videoverbinding kon
hij op afstand de storing verhelpen.”
Van consultancy naar SAP

Jan-Theodoor
vertelt:
“Langzaam
maar zeker is mijn carrière richting
SAP gegroeid. Ik ben begonnen in
consultancy met het adviseren van
klanten op allerlei gebieden, maar met
name op de grens tussen business
en IT. Met de opkomst van ERP
oplossingen ben ik uiteindelijk in het
werkveld van SAP beland. Hier heb ik
vele klanten geadviseerd bij de zowel de
keuze voor SAP als de implementatie
hiervan. Maar na dit vele jaren met
passie te hebben gedaan had ik wel
steeds meer het gevoel om dichter bij

Jan-Theodoor Wiltschek
Jan-Theodoor Wiltschek is in 1983 begonnen
met zijn studie aan de TU/e, die hij in 1988
heeft afgerond. Daarna ging hij nog door
met een postdoctorale ontwerpersopleiding
(nu PDEng), die hij in 1990 heeft afgerond.
Na zijn studie is hij uiteindelijk begonnen
bij Volmac, één van de bedrijven die in de
loop der jaren is opgegaan in Capgemini.
Daar heeft hij projecten gedaan bij onder
andere Ahold, Reebok en V&D, allemaal op
het snijvlak van logistiek en IT. Tevens deed
hij internationale projecten bij JP Morgan
Chase (New York) en Volvo (Göteborg). De
laatste drie (van in totaal veertien) jaar bij
Volmac is hij verantwoordelijk geweest
voor de implementatie van SAP bij V&D.
Wiltschek: “Aan het einde van dit traject
benaderde SAP mij, met de vraag of ik
presales wilde worden voor de CP en retail
branche, een rol gericht op het verkopen
van de software aan Nederlandse klanten.
Wat dit voornamelijk inhield was dat ik
problemen van klanten moest vertalen
naar de oplossingsportfolio van SAP. Hierna
ben ik in 2012 manager geworden van één

van de pre-sales afdelingen, bestaande
uit industry presales, die allemaal klanten
in hun eigen industrie ondersteunen.
Daarnaast ben ik ook nog bezig met een
innovatieteam, om ervoor te zorgen dat
klanten meer innovatieve projecten met
ons aan willen gaan. Dit is uitgemond in
de Run Live Truck, een mobiel innovatielab waar ook de gezamenlijke case met
Brouwer Technology uit komt.”

“Niet één jaar is hetzelfde, er zijn altijd weer nieuwe
trends en innovaties.” - Jan-Theodoor Wiltschek
de bron van het traject te willen komen.
Dus toen SAP belde hoefde ik niet
lang na te denken. In de functie van
industry presales kwam alles bij elkaar:
klanten, commercie en ik zat dicht
bij het product. Daarnaast blijft SAP
natuurlijk één van de grootste en meest
toonaangevende softwareleveranciers
ter wereld.”
Werken bij SAP

Volgens Jan-Theodoor merk je dat
de branche heel erg in beweging is,
waardoor het ook een zeer competitieve
branche is. “Niet één jaar is hetzelfde,
met altijd weer nieuwe trends en
innovaties. Iedereen binnen het bedrijf,
nationaal en internationaal, is wel bereid
om elkaar te helpen, vooral gericht op
de klant. Het is in Nederland wel een

sales-gedreven organisatie, waarbij de
focus toch ligt op het binnenhalen van
klanten en projecten. Die drive merk je
bij ons toch meer dan aan de kant van
productontwikkeling.”

Uiteindelijk ben ik pas trots als onze
klanten zelf succesvol zijn met onze
software.”

Toekomst

Er zal de komende jaren veel gaan
veranderen in de manier van zaken
doen, aldus Jan-Theodoor: “Waar we
voorheen vooral gericht waren op de
één-op-één relatie tussen SAP en klant,
denk ik dat we steeds meer richting
netwerken gaan. Hierdoor denk ik dat
we vaker bruggen gaan bouwen tussen
partijen in een ecosysteem, zoals in
de beschreven case. Mijn ambitie is
dan ook om in de toekomst partijen
dichter bij elkaar te brengen, los van
de traditionele leverancier-klant relatie.
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Internationaal
Consultancy en business development voor ontwikkelingsmarkten. Robert van
den Heuvel reist de wereld over om internationale en lokale bedrijven te helpen
met de ontwikkeling van hun business. Met zijn technisch bedrijfskundige
basis is hij in staat om de core business van bedrijven in ontwikkelingslanden te
verbinden met maatschappelijke kwesties. Een win-win situatie, voor iedereen.
TEKST Koen Pittens FOTOGRAFIE Evelien van der Veen DESIGN Nina Rovers

Puzzelen in ontwikkelingsmarkten
Consultancy en business development in Azië en Afrika
Een studiereis naar India in 2003 was het
kantelpunt in de carrière van Robert van
den Heuvel. Zo’n veertien jaar geleden zag
hij mogelijkheden om zijn opgedane kennis
toe te passen in de ontwikkelingsmarkten.
Mogelijkheden die hij vandaag de dag nog
steeds volop ziet. Op zijn LinkedIn pagina
beschrijft hij zichzelf ook als ‘professional
optimist’. Robert zoekt altijd naar
mogelijkheden en zal altijd verder graven tot
er een oplossing is: “Ik wil mij een optimist
noemen omdat ik voor veel maatschappelijke
kwesties oplossingen en kansen zie, maar er is
een rationeel en kwantitatief business model
nodig om zulke kwesties aan te pakken. Er
is een balans tussen het emotionele en het

rationele aspect in mijn werk. Ik ben sociaal
zonder soft te worden, en rationeel zonder kil
te worden. Dat is nodig om mijn werk goed
te doen.”

“Ik ben sociaal zonder soft
te worden, en rationeel
zonder kil te worden.”
Go-Vit
Dat de rationalisering achter een emotioneel
probleem mogelijk is, legt Robert uit door
middel van een eerder project van hem. In
zijn tijd bij DSM werkte hij in Indonesië

voor de divisie Nutrition, waar hij een
project leidde om vitamines en mineralen
voor schoolkinderen toegankelijk te maken.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen de eerste
duizend dagen genoeg vitamines en
mineralen moeten hebben, anders volgt
een ontwikkelingsachterstand. Ook daarna
zijn vitamines en mineralen (nutrition)
cruciaal voor kinderen in de leeftijden 2-12
jaar. Het gaat onder andere om fysieke groei,
hersenontwikkeling en het immuunsysteem.
En belangrijk, geld is niet het issue: twee
dollar per jaar per kind is voldoende
om voldoende nutrition te krijgen. De
uitdaging zit ’m dus in beleid, distributie en
communicatie. Samen met een lokaal bedrijf

Robert van den Heuvel
Robert van den Heuvel studeerde Technische Bedrijfskunde aan de TU in Eindhoven. Dat dit
destijds een goede keuze is geweest, komt hij nu tijdens zijn werk achter. Na gewerkt te hebben
bij Cargrill, SNV en DSM, heeft hij nu een eigen consultancy en verricht hij business development
voor bedrijven in ontwikkelingsmarkten. In de landbouw- en gezondheidssector is Robert het
meest actief. Daar liggen voor bedrijven, maar ook voor de samenleving in ontwikkelingslanden,
de meeste mogelijkheden. “Het betreft issues als ondervoeding, gezondheidszorg en inefficiënte
landbouw. Mijn op de TU/e opgedane kennis gebruik ik dagelijks. Achter elk maatschappelijk
issue zit een oplossing met een duidelijk businessmodel. Ik analyseer en reken eraan.”
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in Indonesië (Indofood), verbeterde Robert
vanuit DSM het populaire tussendoortje GoVit: “Go-Vit bestond al. Wij hebben met DSM
de Go-Vit flakes gezonder gemaakt, door
er de 15 essentiële vitamines en mineralen
aan toe te voegen. En we hebben een
verkoop- en distributiemodel via de scholen
opgezet. Kinderen zijn gewend om te zoete
of te zoute snacks te eten. Go-Vit biedt hen
een aantrekkelijk en gezond alternatief.
‘Healthy snacking, healthy kids’ heet het
business concept. Daarnaast is er een
educatieprogramma voor ouders en leraren
gekomen, om het belang van voldoende
gezonde voeding duidelijk te maken. Go-Vit
wordt nu volop verkocht. DSM, Indofood,
scholen en kinderen profiteren. Zo is het een
win-win voor alle partijen.”

Puzzelen
De bedrijfskundige achtergrond van
Robert is de basis achter het succesvol
analyseren en oplossen van problemen in
ontwikkelingslanden. “In Afrika en Azië
heb ik in samenwerking met Agriterra, een
organisatie die zich inzet voor boeren in
ontwikkelingslanden, manieren bedacht
hoe ze de voedselverspilling kunnen
verminderen. Het is immers zonde om van je
1000 mango’s er 500 weg te gooien.” Robert
onderzocht alle ketens uit de value chain
voor de desbetreffende boeren en zag veel
verbeteringsmogelijkheden. Simpele zaken
als het goed koelen van de oogst, een goed
transportplan en betere oogsttechnieken
moeten voor verbetering gaan zorgen. “Ook
hier zit er weer een deel consultancy bij.

We kunnen de oplossingen wel aandragen,
maar als die niet geaccepteerd worden
en we de boeren niet trainen om het op
de juiste manier te doen, dan wordt het
alsnog niks. Het is altijd een hele puzzel.”
Robert ontwikkelde een methodiek voor het
analyseren van agrarische value chains in
ontwikkelingsmarkten, en paste deze toe in
landen als Vietnam, Nepal en Ethiopië.
Later dit jaar gaat Robert naar Kenia om te
helpen een app te implementeren in de
strijd tegen Malaria. Met een druppel bloed
kan men tegenwoordig al zien of en welke
malaria infectie er bij iemand aanwezig is.
De app in combinatie met een smartphone
en microscoop kan malaria diagnosticeren;
sneller, nauwkeuriger en goedkoper dan
bestaande technieken. Dit wordt nu getest in

‘‘Het is een grote puzzel om tussen alle
betrokken partijen te bemiddelen.’’
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Kenia. Er hoeven minder traditionele medisch
analisten opgeleid te worden en de app wordt
voor alle klinieken toegankelijk. Opschaling
is beter mogelijk omdat de analisten in plaats
van 3 jaar analistenopleiding, slechts 1 dag
instructie nodig hebben. Met het technische
aspect houdt Robert zich niet bezig. Maar
wederom is hij op het businessmodel aan
het puzzelen om de oplossing in de lokale
context te krijgen: “De techniek moet daar
geaccepteerd worden en de app moet allerlei
certificaten krijgen. Klinieken en burgers
moeten vertrouwen krijgen in de diagnose
en ervoor willen betalen.. Wederom is het
een grote puzzel om alle betrokken partijen
te bemiddelen, en zo een geaccepteerde
oplossing aan te dragen.”
Goedkoop is duurkoop
Robert heeft vier jaar in Vietnam gewoond en
gewerkt. Daar heeft hij meegeholpen aan de
verbetering van landbouwopbrengsten, met
onder meer zogeheten ‘hybrid seeds’. Hybrid
seeds zijn ontwikkelde zaden die beter
ontkiemen en resistent zijn tegen allerlei
ziektes. Maar: deze zaden zijn duurder.
Althans, op het eerste gezicht. In de tabel
op deze pagina blijkt dat bij het gebruik van
de ontwikkelde zaden de boer 362 dollar per
jaar extra overhoudt, dat is gelijk aan een
maandinkomen voor de boeren daar.
Robert vertelt: “Door simpele berekeningen
op papier te zetten wordt bewezen dat de
op het oog duurdere zaden uiteindelijk
goedkoper zijn en meer geld opleveren.
Met behulp van deze berekeningen kunnen
wij boeren overtuigen om deze zaden
ook echt te gaan gebruiken. En er zijn
nog meer mogelijkheden. Optimalisatie
van arbeidsprocessen of het gebruik van
betere bio-fertilizers kunnen de winst nog
meer verhogen. Deze, voor ons, simpele
rekensommen zijn echte eye-openers voor de
boeren daar.”
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Prijs
Benodigde zaden/ha in kg
Prijs oogstmachine per ton
Mais sales prijs/kg

Twee typen maïszaden
(bedragen in Vietnam Dong)
Lokale zaden Hybride zaden
80.000
130.000
35
35
200.000
200.000
6.500
6.500

Productie/ha in kg
Omzet
Arbeidskosten
Kosten van de zaden
Kosten oogstmachine

5.500
35.750.000
10.000.000
2.800.000
1.100.000

7.000
45.500.000
10.000.000
2.550.000
1.400.000

Inkomen per ha
Huishouden heeft 1/3 ha
Verschil
Extra inkomen per jaar
In dollars

21.850.000
7.283.333

31.550.000
10.516.667

3.233.334
6.466.667
362

Figuur bij ‘Goedkoop is duurkoop’.

Sunflower in Zambia
Dat Robert veel gebieden heeft bezocht
is inmiddels wel duidelijk. Vorig jaar
september was hij nog in Zambia, waar hij
voor Sunflower aan het werk was. In nog
onbebouwde landen als Zambia valt er veel
winst te behalen in de landbouwsector. Het
gebruik van geografische data kan een boer
helpen met het behalen van de meeste oogst.
Met behulp van technologie en berekeningen
biedt Robert bestaande, maar ook nieuwe
boeren kansen om landbouw te gaan
bedrijven. “Make agriculture measurable,”
voegt hij hier aan toe. “Tegenwoordig zien
we steeds meer mensen vanuit de stad
naar het platteland trekken, terwijl dat eerst
andersom was. Jonge mensen met kennis
van technologie en business sheet worden nu
boer. De ontwikkeling in de landbouwsector
kan daardoor wel eens sneller gaan dan
verwacht.”

Toekomst
Er is nog voldoende te doen voor Robert.
Het werk is leuk, uitdagend en er zijn
talloze mogelijkheden voor ontwikkeling. “Ik
heb inmiddels tal van direct toepasbare en
bewezen businessmodellen ontwikkeld en
doorgevoerd. Met gezond verstand en goede
berekeningen kan ik veel problemen oplossen.
Van sommige sectoren weet ik niet zoveel,
maar doordat ik de juiste vragen kan stellen
kom ik er altijd uit.” De drive om door te gaan
haalt Robert ook uit reacties van de mensen
met wie hij heeft gewerkt. “Stay longer” en
“Come back” zijn dingen die hij vaak hoort.
Als laatste voegt hij toe: “Een kleine, maar
uitvoerbare, stap vooruit is beter dan een
grote stap die niet reëel is.” Dit samenvattend
blijkt dat Robert zijn werk uitstekend verricht
waarmee hij niet alleen zichzelf een plezier
doet. Waarom zou je dan ook stoppen?
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Internationaal
Lean Six Sigma is een onderwerp dat velen van jullie vast eens hebben
gezien of van hebben gehoord, maar wat houdt het eigenlijk in? Wat is het,
wat kan ik er mee, hoe waardevol is het, waar kan ik dat doen, wat is een
‘green belt’, wat moet ik er voor doen, hebben studiegenoten dit al eens
eerder gedaan, smaakt naar meer toch? Ja? Lees vooral verder!
TEKST Jari Flinterman DESIGN Maarten van Asseldonk

‘Lean Six Sigma’, kun je dat eten?
Lean Six Sigma is op te delen in twee
delen: een ‘Lean’ gedeelte en een ‘Six
Sigma’ gedeelte. Lean management
heeft als doel om bedrijfsresultaten
te verbeteren door verspilling te
elimineren. De Six Sigma methode
gebruikt statistische methodes om
variatie te verminderen. Dit samen,
Lean Six Sigma, heeft als doel om
processen te optimaliseren en manieren
te ontdekken om beter te presteren.
De methode wordt gebruikt in veel
industrieën en processen, van productie
tot service en van de gezondheidszorg
tot de bouwsector. Lean is ooit ontstaan
en bedacht bij het Japanse Toyota
in de negentiende eeuw. Toyota, nu
een bekend automerk, was vroeger
producent van weefgetouwen. Een
kleine weeffout zorgde ervoor dat een
tapijt waardeloos was. Hier kwam de
noodzaak vandaan om kwaliteit in te
bouwen. De methode om continue
verbeteringen door te voeren is hier
dus ontstaan. Six Sigma is in de jaren
’80 ontstaan bij Motorola. Het had als
doel om op een kwantitatieve manier
de effectiviteit en efficiëntie van het
productieproces te verhogen. Het is
nadien vooral bekend geworden bij
General Electric. De fundamenten van
Lean Six Sigma zijn data en feiten. Bij
data gaat het om de meetbare resultaten
die bepaald worden met behulp van
statistische tools. Bij de feiten gaat
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het om het inzichtelijk maken van de
wensen van de klant en het objectief
toetsen van de oorzaken.
De waarde van Lean Six Sigma
is op verschillende manieren te
meten. Dit kan onder andere door
kostenreductie, doorlooptijdverbetering,
kwaliteitsverbetering, verminderen van
werkdruk, verhoogde klanttevredenheid
of
een
verhoogde
medewerker

tevredenheid. De kwaliteitsverbetering
vindt plaats met behulp van de DMAIC
techniek. DMAIC staat voor Define,
Measure, Analyze, Improve, Control.
Deze systematische methode zorgt
ervoor dat processen inhoudelijk
worden verbeterd. De verbetering van
de doorlooptijd wordt behaald met
behulp van dezelfde methode. Het legt
tijdrovende processen en procedures
vast waarvan organisaties onvoldoende

kunnen onderzoeken waar deze precies
mislopen. Het uiteindelijke doel
van Lean Six Sigma is niet alleen de
kwaliteit te verbeteren, maar vooral het
bedrijfsresultaat te verhogen.
Lean Six Sigma binnen ESTIEM

Enkele jaren geleden is het idee
ontstaan om Lean Six Sigma training
ook binnen ESTIEM te introduceren.
Nadat alle voorbereidingen getroffen
waren, vond het eerste evenement plaats
in Helsinki, Finland. Gecertificeerde
instructeurs gaven hier trainingen over
Lean en Six Sigma. Het evenement
bestaat uit vijf dagen vol met trainingen.
Voor het evenement begint moeten

trainingsvideo’s
bekeken
worden
om de deelnemers optimaal voor te
bereiden op het evenement zelf. Na het
evenement worden de vaardigheden
die zijn opgedaan toegepast in de
vorm van een stage. Als het mee zit,
is die te combineren met een Bachelor
Eindproject of een Master scriptie. Om te
weten te komen waar deze evenementen
georganiseerd zullen worden, is
het noodzakelijk om de website van
ESTIEM of de Facebookpagina van
Interactie in de gaten te houden. Het
makkelijkste is om even langs te lopen
bij ons kantoor, Paviljoen U2, waar de
meest recente informatie te verkrijgen
is. Daarnaast is het een aanrader om de

ESTIEM
ESTIEM is een Europees netwerk dat bestaat
uit ongeveer 80 ‘local groups’ in meer dan
30 verschillende landen uitgestrekt over
heel Europa. Interactie vertegenwoordigt
local group Eindhoven. Binnen dit
netwerk worden ieder jaar meer dan 180
evenementen georganiseerd voor en door
studenten Technische Bedrijfskunde. Hier
kunnen studenten zich op inschrijven
en deelnemen aan heel uiteenlopende
evenementen,
van
academische

evenementen tot ‘activity weeks’ zoals
het oktoberfest of carnaval. Hiertussen
zitten heel uiteenlopende evenementen,
bijvoorbeeld waar men veel leert over
cultuur, economie en politiek (Europe3D)
of een evenement dat alles wat er binnen
ESTIEM te doen is laat zien (ESTIEM360).

ogen open te houden in het Paviljoen
om de Interactie posters in de gaten te
houden.
Als alle stappen in het proces zijn
doorlopen ontvangt de deelnemer een
‘Green Belt certificaat’. Dit certificaat
is een bewijs dat internationaal erkend
wordt en aantoont dat je vaardigheden
van hoge kwaliteit bezit op dit
onderwerp. Het evenement is gratis
te volgen voor onze studenten. Dit is
uitzonderlijk, aangezien dit project
normaal gesproken ongeveer €3000
kost. Het verblijf in de stad waar het
evenement plaatsvindt, wordt vaak
geheel gedekt door Interactie, waardoor
voor de studenten enkel de reiskosten
overblijven. Een kleine investering
levert dus een groot resultaat op qua
persoonlijke ontwikkeling en cv.
In het korte tijdsbestek dat dit
evenement bestaat, hebben er al drie
studenten Technische Bedrijfskunde
uit Eindhoven deelgenomen aan het
evenement. Een is er in Helsinki geweest
en twee hebben er deelgenomen aan het
evenement in Wenen.
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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 Marjolein Kalsbeek en Ronald Crombag DESIGN Ward Beekmans

Marjolein Kalsbeek
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

Verschillende functies maar altijd in
ziekenhuizen. Het begon met een
stage in het Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven, na mijn afstuderen in 1994
naar het Elisabeth Ziekenhuis Tilburg en
sinds 11 jaar werk ik met veel plezier in
het Laurentius Ziekenhuis Roermond.
Ik heb als projectmanager gewerkt,
als adviseur en als lijnmanager van
verschillende afdelingen. Als adviseur
zorglogistiek houd ik me nu vooral
bezig met capaciteitsmanagement
van bijvoorbeeld de OK, radiologie,
poliklinieken en verpleegafdelingen.
Voor een bedrijfskundige is een
ziekenhuis een zeer interessante,
boeiende en complexe omgeving om te
werken!

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

Ja heel veel – ik pas veel zaken toe
zoals
modelbouw,
data-analyse
en
wachttijdtheorie,
maar
ook
kennis over organisatiekunde en
verandermanagement. Rode draad in de
studie is m.i. analytisch en procesmatig
denken en werken en daar heb ik veel
aan.
Ik volg momenteel een Topclass Capacity
Management
waarin
bijvoorbeeld
modules over statistiek zitten. Een
thema dat ik tijdens mijn studie erg saai
vond maar nu juist als heel interessant
ervaar omdat ik het meteen in het
ziekenhuis kan toepassen om analyses
en voorspellingen verder te verbeteren.

plezier heb gehad maar ook veel heb
geleerd van bijvoorbeeld het organiseren
van activiteiten. Verder heb ik allerlei
bijbaantjes gehad bij uiteenlopende
bedrijven, wat ook heel leerzaam was.
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

Naast stages kunnen bijbaantjes je
veel leren over verschillende bedrijven,
mensen en culturen, en dat kan je
helpen bij het vinden van een baan en
een organisatie die bij je passen.

Wat zijn eventuele plannen?

Sinds ik 10 jaar geleden kanker
heb gekregen, heb ik ervaren hoe
betrekkelijk het is om plannen te
maken. Qua werken heb ik erg naar
mijn zin in de ziekenhuiswereld en
dat mag van mij nog jaren zo blijven.
Capaciteitsmanagement staat in de
zorg volop in de belangstelling en het
is boeiend om nu in dit vakgebied te
werken.

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

Beide. Kwantitatief in het maken van
analyses en planningen en kwalitatief in
het vertalen van cijfers naar adviezen en
het begeleiden van verbeterprojecten.
Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?

Ik was actief lid van Demos, waar ik veel

Marjolein Kalsbeek
Leeftijd: 48
Jaar van afstuderen: 1993
Functie: Adviseur Zorglogistiek
Organisatie: Laurentius
ziekenhuis Roermond

Ger Biemans
SCOPE 4, 2017
Manager Bedrijfsvoering
Facilitair Bedrijf & Bouw
bij Laurentius Ziekenhuis
Roermond

Richard Merk
SCOPE 2, 2018
Projectmanager bij
DiVetro
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Ronald Crombag
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
In 1996 ben ik bijna meteen na mijn
afstuderen begonnen als management
trainee bij een IT-bedrijf, toen 600 man groot
en in een paar jaar tijd gegroeid naar 2000
medewerkers. Hierdoor heb ik heel snel
stappen kunnen zetten en mezelf kunnen
ontwikkelen in het management vak. Na 6
jaar ben ik overgestapt naar Océ (nu Canon)
en heb meegeholpen met de uitbouw van de
outsourcing tak. Eerst in Nederland en het
laatste jaar in Zwitserland. Uiteindelijk heb
ik ervoor gekozen om de stap te wagen en
een eigen bedrijf te beginnen. Dat laatste doe
ik nu bijna 10 jaar.
Wat zijn eventuele plannen?

Met een partner heb ik De Boom
en het Meer opgericht. De Boom en
het Meer informeert, beweegt en
stimuleert
organisaties
mobiliteit
te verduurzamen. De E-bike speelt
hierbij een grote rol. Ik voorzie een
grote toekomst voor deelsystemen en
smart mobility oplossingen voor onze
stedelijke gebieden. Daar zetten we nu
met Gobike de eerste stappen in. Je kunt
een Gobike deel e-bike al gebruiken in
Rotterdam en Utrecht.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Ja! Niet zozeer met bepaalde methoden of
technieken maar vooral het analytisch denken
en modelmatig werken is de bedrijfskundige
natuurlijk met de paplepel ingegoten. Hoe pak
je zaken gestructureerd aan? Werken naar een
doel toe, multidisciplinair werken. Dat lijken
hele vanzelfsprekende zaken maar voor veel
mensen met een andere opleidingsachtergrond
toch vaak een eyeopener.

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

Binnen De Boom en het Meer is het
werk veel meer kwalitatief: mensen
stimuleren om de auto te laten staan
en vaker een gezonder alternatief te
nemen, dat is en blijft mensenwerk. Ik
heb daar in die zin bewust voor gekozen
dat ik na een aantal jaren in de IT wilde
werken aan een concreter iets, waar ik
zelf ook meer verbinding mee had.
Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?

Ik heb verschillende typische studenten
activiteiten gedaan (bestuurswerk,
studiereis, internationale evenement
organiseren, betrokken geweest bij
onderwijs, student assistent). Daarnaast
heb ik ook in het buitenland stage
gelopen en studievakken gedaan.
Ik heb daar heel veel aan gehad want
uiteindelijk vormt je studie je als
persoon. De kennis die je opdoet, is snel
weer verouderd maar de persoon blijft.

Ronald Crombag
Leeftijd: 46
Jaar van afstuderen: 1995
Functie: Directeur
Organisatie: De Boom en het Meer en Gobike
Nederland

Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

Ik realiseer me dat de wereld van
studeren flink veranderd is maar
probeer iets te doen naast je studie. Het
maakt niet zoveel uit wat je doet, als
het maar iets is buiten je eigen studie,
iets compleet anders. Dit verruimt zó je
wereld. Je leert andere mensen kennen
met een andere achtergrond, andere
denkwijzen en interesses. Het is een
cliché maar je wordt er zelf rijker van,
het vormt je als persoon.

Leon Smulders
SCOPE 4, 2017

Jasper van Rijn
SCOPE 2, 2018

Chief Operational Officer
bij Snappet Connected
Learning

Director Retail Supply
Chain bij IG&H

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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Alumnia Bestuursupdate

Aangezien niet alle leden bij de ALV waren,
praten we je in deze update bij over onze
belangrijkste punten en plannen voor 2018.
Laten we maar met de deur in huis vallen:
we willen groeien. Na een aantal jaar stevig
geïnvesteerd te hebben in het neerzetten
van
vier
kwalitatief
hoogwaardige
activiteiten, willen we dat meer mensen
van deze activiteiten kunnen genieten.
Op dit moment is ongeveer 15-20% van
de alumni lid van onze vereniging en dat
percentage zien we het liefst groeien.

TBKX. Speciaal voor deze proefleden hebben
we 33% van onze kaarten gereserveerd. Het
proeflidmaatschap is volledig gratis en je
kan je hiervoor aanmelden vanaf de start
van je master. Na je afstuderen zetten we
je proeflidmaatschap om in een volwaardig
lidmaatschap.
Een ander speerpunt voor 2018 wordt het
opfrissen van de buitensportactiviteit.
De afgelopen 3 jaar hebben we deze
activiteit ingevuld met een golftoernooi.
We zijn ons er echter van bewust dat er
nog veel meer buitensporten zijn en dat
niet iedereen een fervent golfer is. Mocht
je een gave buitensportactiviteit weten
voor de periode mei/juni, geef het dan
snel door aan het secretariaat of een
bestuurslid. Alle volwaardige leden mogen

Onze vereniging heeft onder andere als
doel om ervoor te zorgen dat onze leden
verbonden met elkaar blijven om elkaar te
inspireren en plezier met elkaar te hebben.
Op 27 maart 2018 willen we proefleden
kennis laten maken met onze activiteit

de buitensportactiviteit bijwonen, dus
houd de website goed in de gaten voor
meer informatie.
Ook in het bestuur komt er helaas nog een
wijziging. Dit jaar heeft Sabrina namelijk
afscheid genomen van het bestuur. We
willen haar op deze wijze nogmaals
bedanken voor haar inzet voor onze
vereniging. De secretarisfunctie wordt nu
ingevuld door Tim.
Volop veranderingen dus binnen Alumnia.
Mocht je hier verder over willen praten of
gewoon willen bijkletsen? We zien je graag
tijdens TBKx op dinsdag 27 maart 2018.

Activiteitenoverzicht
27
mrt

TBKx; Transport
van morgen

mei
jun

Buitenactiviteit

di 27 maart, 2018

mei of juni

18:00

Nog niet bekend

Het Ketelhuis, De Grote Beek

Nog niet bekend

Gratis

Gratis

Schrijf je nu in op www.alumnia.nl
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Een gigant die giganten maakt

Foto PICSFORYOU

het onderwijsprogramma van de TU/e
en activiteiten van de vereniging op
vele vlakken ontwikkelen. Persoonlijke
ontwikkeling buiten de collegezalen
wordt steeds belangrijker. Bedrijven
vragen steeds nadrukkelijker naar
studenten die zich ook op andere wijzen
hebben ontwikkeld. De activiteiten
van Industria vormen niet alleen een
goede oriëntatiemogelijkheid voor de
toekomst, maar het commissiewerk
achter de schermen zorgt ook voor
persoonlijke groei.
Die individuele vorming zorgt ervoor
dat alumni op mooie plekken terecht
zijn gekomen. In binnen- en buitenland
zijn oud-leden te vinden. Wanneer
ik met alumni spreek, vind ik het erg
leuk om te horen wat zij momenteel
doen, en zijn er een aantal functies
waar ik toch wel jaloers op ben. Op
zulke momenten realiseer ik me dat
Industria niet alleen een gigant is, maar
ook giganten aflevert aan de rest van de
wereld.

Wat is een gigant? Sporters op de
Olympische spelen, grote landen,
beroemde artiesten en multinationals;
enigerlei zijn deze allemaal op te
merken als giganten. Het zijn van
een gigant wordt vaak gezien als iets
krachtigs, een teken van macht en het
wordt snel geassocieerd met veel geld.
Voor velen is dit dan ook iets om na te
streven.
Deze eigenschappen zijn lastig terug te
brengen naar een vereniging. Daar valt
gigant-zijn vaak alleen uit te drukken
in een actieve vereniging met veel
leden. Naar mijn mening is Industria
dan ook een gigant. De vereniging is
niet alleen de grootste bedrijfskundige
vereniging van Nederland, maar het
percentage actieve leden overstijgt het
landelijke gemiddelde ruimschoots.
Daarnaast beschikt Industria over
mooie boegbeelden, zoals het Industria

Ward Redel
Voorzitter Industria

Congres en grote evenementen voor
alle TU/e-studenten.
Industria moet op een andere wijze
reusachtig zijn dan bedrijven. Het
hoogst haalbare is dat alle leden een
plek hebben gevonden om een zo zinvol
en leuk mogelijke studententijd te
hebben. Om de mate van het bereiken
van deze doelen te meten is kortgeleden
een grote enquête afgenomen onder de
leden. Wij, het bestuur, zijn blij met de
vele reacties die we hebben ontvangen,
en de daarmee verkregen inzichten. Dit
geeft weer genoeg fundament om de
komende jaren op voort te bouwen en
de activiteiten naar een hoger niveau te
brengen.
Industria is niet alleen een gigant,
maar zorgt er ook voor dat er giganten
worden klaargestoomd. De studenten
kunnen zich door de combinatie van
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Kracht van onderwijs
leeromgevingen, maar ook het creëren
van Learning Labs en multi-stakeholder
ecosystemen, geven het onderwijs een
andere dimensie. Om deze nieuwe inzichten
te implementeren in het onderwijs zodat ze
waarde toevoegen, is een hele uitdaging.
Dat geldt ook voor het dichter bij elkaar
brengen van het bedrijfsleven en het
onderwijs door hands-on Learning Labs en
geïntegreerde ecosystemen. Het veranderen
van onderwijs heeft immers meer voeten
in de aarde dan simpelweg het aanpassen
van manier van lesgeven. Aangezien veel
universitair docenten of professoren al jaren
op dezelfde manier te werk gaan, is er alleen
al tijd nodig om tot het inzicht te komen
dat er daadwerkelijk wat moet veranderen.
Daarnaast, zijn veel vakken al zo vaak
gegeven dat ze tot in detail zijn uitgedacht
en geoptimaliseerd. Daarbij komt ook nog
het feit dat de meeste universitair docenten
en professoren in basis onderzoeker zijn
en geen onderwijskundige. In sommige

gevallen blijkt dan ook dat vakken juist om
die reden jarenlang op dezelfde manier
gegeven worden.
Echter, is inmiddels het tij aan het keren.
Studenten leren steeds vaker op andere
manieren en het onderwijs verandert van
doceren naar leren. Voor de universiteit
wordt het steeds belangrijker, om samen
met bedrijven uit de regio, van studeren
een waardevolle ervaring te maken, die veel
verder gaat dan het vergaren van kennis.
Zowel de student als het bedrijfsleven
vraagt om flexibel, hands-on, kleinschalig
onderwijs, gericht op het ontwikkelen van
de complete ingenieur. Het blijkt eens te
meer dat zelfs de beste professoren en
universiteiten nooit klaar zijn met leren.
Dát is de kracht van onderwijs.

Jan Kleinlugtenbeld
Commissaris Onderwijs Industria
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Net als de giganten in het bedrijfsleven,
staat ook het onderwijs voor grote
veranderingen. Waar men vroeger streef
naar massaproductie, grootschaligheid
en optimalisatie van de grote processen,
ligt de focus tegenwoordig steeds meer
op de service benadering en het individu.
Zo begint het volgen van colleges met
honderden tegelijkertijd uit te sterven en
neigen we steeds meer naar leren in kleine
groepen. Studenten komen immers niet
meer naar de universiteit om een langdradig
verhaal van een professor aan te horen,
aangezien het online via videocolleges veel
sneller en makkelijker te volgen is. Voor de
student is het veel waardevoller om de stof
in kleine groepen in de praktijk te brengen,
waar men gemakkelijk van elkaar kan leren.
Daarnaast, zijn steeds meer studenten
geneigd om hun eigen leerproces in te
richten, gericht op hun dromen en ambities.
Nieuwe technologieën zoals het live
streamen van colleges en digitale
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Eindhoven. Gigantisch mooie stad.

Waar studiegenoten inmiddels zijn
verspreid over Nederland om aan het
arbeidersbestaan te beginnen, ben ik na
een uitstapje van twee en een half jaar ‘de
buurt verkennen’ weer verhuisd. Terug naar
Eindhoven. Ik ben weer thuis, zullen we
maar zeggen.
Dat voelt fijn. Terug op mijn geboortegrond.
Terug op onze studiegrond. Daarom
wil ik, terwijl deze SCOPE de kracht van
gigantische bedrijven uitlicht, zelf hier eens
een punt maken voor deze andere gigant.
De gigant die Eindhoven aan het worden is.
De economie van Eindhoven doet het een
stuk beter dan gemiddeld in Nederland.
En een stuk beter dan die van de vier grote
steden. Het gaat lekker. De ene Eindhovense
banengigant uit het verleden, Philips, is
afgelost door de ander, ASML, waar de zon
maar blijft schijnen. Lampegat is een heel
flink gat geworden.
Eindhovenaren hebben vroeger als kind
goed opgelet bij het kijken van Calimero. Zij
zijn groot en wij zijn klein. De Randstad is

groot. Wij zijn klein. Buitenlanders kenden
Eindhoven alleen maar van ‘Pie-Es-Vie
Eindhoven’. Randstedelingen onthielden
ons alleen maar, omdat wij ‘de gekste’ zijn.
Dat is nu niet meer het geval. We zijn de
stad van technologie, van innovatie, van
cultuur, van design én van sport. Een stad
om serieus te nemen dus.
En toch wringt daar ergens de schoen.
Want zeg eens eerlijk: ben jij ooit naar de
Dutch Design Week geweest? En Stijps-S.
Lekker hip, maar laten we dat ook niet
groter maken dan het is. Een brede straat
met lekkere ijsjes.
Ik hoop dat ‘de kracht van een gigant’
daarom ook op onze stad van toepassing
gaat zijn. Dat de ontwikkeling ervoor zorgt
dat we meer van Eindhoven gaan houden.
Niet dat er enkel meer Eindhoven is om
van te houden. De eerste stappen daarvoor
zijn al gezet: het bedrijfsleven en de lokale
overheid stapten hand in hand naar Den
Haag om samen meer voor elkaar te krijgen
voor Eindhoven. Meer geld voor cultuur,
betere bereikbaarheid, meer woningen.

Ook komt Eindhoven in toenemende
mate positief in het landelijk nieuws.
(Oke, afgezien van die paar overijverige
studenten die een feestje organiseerden.)
Ik zie het al voor me over een paar jaar. Een
Eindhoven waar we gebroederlijk de wijze
woorden van Eindhovenaar Theo Maassen
uitspreken: “Eindhoven is de mooiste stad
van de wereld. Het Frankrijk van Parijs. Het
puntje van de zalm. Als je Eindhoven niet
kan waarderen, dan kun je het leven niet
waarderen.”

Cas van Elderen

Alumnus Technische Bedrijfskunde
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Transport van morgen
“Vind het wiel nog maar eens uit!”

Te gast zijn:
prof. dr. Hans Jeekel
over de maatschappelijke
kwesties van nieuw transport

Maijke Receveur - Lightyear
over de auto van de toekomst

Martijn Roza - Vanderlande
over het vliegen van morgen

En meer ...

Op 27 maart 2018 is het weer zo ver! Dan organiseren
Industria en Alumnia het jaarlijkse TBKx evenement.
Wil jij deze avond vol inspirerende sprekers niet
missen? Meld je dan snel aan!

SCOPE MAART 2018

40

