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Jouw studievereniging
wil het je zo voordelig en
makkelijk mogelijk maken.
Dus hebben ze een
boekenleverancier
die daarbij past.

Jouw studievereniging werkt
nauw samen met studystore.
En dat heeft zo z’n voordelen.
Doordat we snugger te werk
gaan, kunnen we jouw
complete boekenpakket
snel aanbieden tegen een
scherpe prijs.
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The last mile
CO2-emmissies, het broeikaseffect, ecologic footprint en duurzaamheid: het milieu
is hot. Steeds meer organisaties gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen: bij
het maken van beslissingen worden de gevolgen op maatschappij en milieu meegenomen. De transportsector is daar geen uitzondering op. Kortere routes en zuiniger
rijden hebben een positief effect op zowel het milieu als de eigen portomonnee: efficiëntie in de brede zin van het woord.
In deze SCOPE wordt gekeken naar stadsdistributie: verkeerslichten, eenrichtingswegen, rotondes en andere obstakels maken transport naar en van de binnenstad een
tijdsvergende bezigheid en bijna een milieucatastrofe. Er wordt dan ook hard gewerkt
aan duurzame oplossingen, van speciale stadstreintjes (CargoHopper) tot pakjes
vracht die meeliften met ander vervoer (Freight Hitchhiking): de mogelijkheden zijn
ongekend. Wij als SCOPE-commissie dragen graag ons steentje bij: door de vakantie is
deze SCOPE wat dunner dan normaal, dat scheelt weer transport.
De vakantie zorgt er ook voor dat we weer fris aan een nieuw jaar SCOPE beginnen.
Hierbij wil ik dan ook, namens de hele hoofdredactie, de SCOPE-redactie bedanken
voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. Daarbij bedank ik u, onze lezer, voor uw
interesse en aandacht voor dit prachtige blad. Veel leesplezier!

Koen Bressers
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema City logistics

Honing en azijn in
stedelijke distributie
Naast het
bedrijfsleven heeft
ook de gemeente
Eindhoven belangen
bij een goede
stedelijke distributie.
Welke maatregelen
treft zij voor een
betere bevoorrading
van het stadscentrum?
TEKST Tim de Jonge

Op weg naar mijn interview met de gemeente Eindhoven passeer ik het station
van Eindhoven waar Peter Appel en Lekkerland bezig zijn om hun producten
uit te laden. Frappant als je bedenkt dat
beide bedrijven deelnemers zijn in Dinalogprojecten rondom stedelijke distributie en dus zoeken naar een manier
om stadcentra slimmer te beleveren.
Jan-Willem Hommes, beleidsadviseur
bij de gemeente Eindhoven, vertelt later
één van de redenen waarom het met de
uitvoering van deze plannen in Eindhoven ogenschijnlijk nog niet hard loopt:
“de bereikbaarheid van Eindhoven is
geen groot probleem.”

“Eindhoven is goed
bereikbaar”
Niet op de agenda
Mede door de goede bereikbaarheid van
Eindhoven stond stadsdistributie tot en
met 2007 niet op de agenda van transporteurs die het stadscentrum moesten
beleveren. Jan-Willem verduidelijkt:
“Het stadscentrum van Eindhoven is
goed bereikbaar doordat veel winkels
in het ‘rode steentjesgebied’ 24 uur per
dag bereikbaar zijn via de achterzijde,
SCOPE September 2012
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zij zijn daardoor ook buiten de venstertijden te beleveren.” De venstertijden,
van zeven tot elf uur ’s ochtends, zijn
de tijden waarbinnen winkels in het
winkelgebied beleverd mogen worden
door hun leveranciers. “Andere winkels,
zoals de Bijenkorf, hebben een directe
toegang vanaf de binnenring waardoor
ook zij niet afhankelijk zijn van de venstertijden en dus goed te bereiken zijn.”
“Alexander Sakkers was in 2005 naast
burgemeester van de gemeente Eindhoven ook voorzitter van de landelijke
commissie stedelijke distributie. In
deze functie vroeg hij zich af hoe de bevoorrading van de winkels in zijn eigen

gemeente verliep.” In een rondetafelgesprek bleek dat de vervoerders en winkeliers over het algemeen weinig problemen met de bereikbaarheid van het
centrum te ervaren. De gemeente Eindhoven had echter een andere aanleiding
om kritisch te kijken naar de bevoorrading door vrachtwagens. Jan-Willem: “In
diverse straten in Eindhoven bereikten
we de grenzen van de Europese normen
van de luchtkwaliteit. In andere straten,
bijvoorbeeld de Mauritsstraat, zaten we
al over de normen heen. Dat kan problemen opleveren voor de gezondheid van
de bewoners, maar het levert ook problemen op bij ruimtelijke projecten. Als we
op 1 januari 2015 niet aan de Europese

01

normen voor luchtkwaliteit voldoen, betekent dat dat we bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen moeten aantonen dat
deze niet leiden tot extra uitstoot van
schadelijke stoffen.”
Milieuzone
Net als enkele andere gemeenten besloot ook de gemeente Eindhoven in
2006 om een convenant te tekenen, dat
ook door organisaties in het bedrijfsleven zoals Transport en Logistiek Nederland en de Eigen Verladers Organisatie
werd getekend. Dit convenant bepaalt
onder andere wat de criteria zijn om
een milieuzone in te voeren, aan welke
normen de motoren van vrachtwagens

die in het gebied willen moeten voldoen
en welke landelijke ontheffingsmogelijkheden er zijn. In de gemeente Eindhoven werd daarop per 1 juli 2007 de
milieuzone van kracht. “Dat wil zeggen
dat vrachtwagens met een bepaald type
motor het gebied binnen de ring van
Eindhoven niet meer in mogen. Ook
heeft de gemeente samen met de andere
Brabantse steden met een milieuzone
het gemeentelijke ontheffingenbeleid
vastgesteld. De meest recente aanscherping van de toegangseisen is gezet op
1 januari 2010: vrachtwagens met ten
minste een Euro 4-motor, Euro 3 motor
met roetfilter die niet ouder zijn dan 8
jaar of met een gas- of elektromotor mogen het gebied binnen.”
Honing en azijn
“Om je doel te bereiken kun je gebruik
maken van ‘honing’ en ‘azijn’: azijn
door het opleggen van eisen en honing
door te kijken hoe de gemeente de ondernemers juist kan helpen,” zo vertelt
Jan-Willem. Naast het invoeren van de
milieuzone, ging de gemeente daarom
om tafel zitten met de ondernemers.
Jan-Willem vervolgt: “In het gesprek
met de gemeente gaven ondernemers
aan dat Eindhoven goed bereikbaar was,
maar dat er wel zaken verbeterd konden

01 Foto door Sean Vos

Stadsdistributie?
Stedelijke
distributie!
In het begin van het gesprek laat Jan-Willem
het al snel weten: de term stadsdistributie
wordt eigenlijk niet meer gebruikt bij de
gemeente Eindhoven. Hij legt uit: “Vooral
overheden probeerden stadsdistributie te
stimuleren terwijl het bedrijfsleven hier nog
niet mee bezig was. Het toenmalige idee om
een distributiecentrum aan de rand van de
stad te plaatsen van waaruit bedrijven hun
klanten in het centrum konden beleveren
werd te veel als een overheidsinitiatief gezien en dus kwam de term ‘stadsdistributie’
in een kwaad daglicht te staan. Sindsdien
gebruikt de gemeente de term ‘stedelijke
distributie’. Het bedrijfsleven praat overigens het liefste over ‘efficiëntere bevoorrading’, maar het komt allemaal op hetzelfde
neer: schoner en minder vervoer in de stad.”
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“Gebruik maken van
honing en azijn”
Samenwerking in
de regio
In tijden dat Eindhoven wordt neergezet als
de slimste regio ter wereld, verwacht je ook
initiatieven op het gebied van stadsdistributie. “Ze zijn er wel,” vertelt Jan-Willem,
“maar ze zijn vaak versnipperd. Zo kwam er
iemand met het idee van een verlaadbare
laadbak, deze kan makkelijk van de ene op
de andere vrachtwagen geplaatst worden.
Dit is echter slechts één element van de
keten, de gemeente probeert deze initiatieven wel bij elkaar te brengen om de gehele
keten te dekken. Het is lastig om dit aan
te jagen, maar als nieuwe initiatieven zich
melden, dan denken we graag mee. ”
Kent u initiatieven met betrekking tot of
ideeën over stedelijke distributie? Jan-Willem Hommes wil ze graag horen. Stuur hem
een e-mail: jw.hommes@eindhoven.nl.

02 Foto door Giuseppo

worden. Zo vroegen de ondernemers
of we de stoplichten beter op elkaar af
konden stemmen en of ze de busbanen
in de stad mochten gaan gebruiken om
sneller de stad in en uit te kunnen. Dat
laatste ligt vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en de doorstroming van
het openbaar vervoer echter erg gevoelig
binnen de gemeente en werd dus niet
toegestaan. Inmiddels is wel de doorstroming op de binnenring verbeterd
door een betere onderlinge afstelling
van de verkeerslichten en daar profiteert
ook het vrachtverkeer van.”
Minder en schoner vervoer
De gemeente hield het echter niet bij
het invoeren van de milieuzone en het
gesprek met de ondernemers. Jan-Willem: “In 2008 heeft de gemeenteraad
het actieplan Luchtkwaliteit en Mobiliteit vastgesteld waarin tot doel is gesteld om minder vervoersbewegingen
in het stadscentrum te laten plaatsvinden en waarbij de bewegingen worden
uitgevoerd met schonere voertuigen.
Zo willen we de luchtkwaliteit en het

02
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winkelgenot verbeteren. Daarnaast is er
een bevoorradingsprofiel opgesteld: wie
wordt wanneer bevoorraad, met welke
frequentie en op welke manier. Hieruit
bleek dat er vooral veel kleine leveranties zijn met veel personenauto’s en weinig zware vracht. Dit geeft dus aan waar
de kansen liggen.”
Faciliteren
Joyce Boon, projectleider duurzame
mobiliteit van de gemeente Eindhoven,
legt uit wat de gemeente met die kansen doet: “De gemeente zal partijen die
initiatieven tonen op het gebied van stedelijke distributie vooral faciliteren. Zelf
zullen we geen initiatieven opstarten,
het initiatief moet komen van het bedrijfsleven zelf.” Dat er tot nu toe weinig initiatieven zijn, komt dus door de
goede bereikbaarheid van Eindhoven.
Joyce voegt toe: “Vervoerders moeten
de (financiële) voordelen zien van een
efficiëntere bevoorrading, anders zullen
ze niet investeren. Zo meldde zich een
afvalverwerkingsbedrijf dat graag een
door elektriciteit aangedreven voertuig
wilde laten rijden. We denken dan mee
over zaken als venstertijden en op- en
overslaglocaties in de hoop dat andere
partijen dit ook opmerken.”
2020
Hoewel een efficiëntere bevoorrading in
de gemeente Eindhoven nog niet heel
erg leeft, hebben Jan-Willem en Joyce
wel een ideaalbeeld voor 2020. “We
willen ons als Eindhoven onderscheiden in schoon zijn, dus met minimale
emissies,” zegt Jan-Willem. Joyce vult
aan: “Brainport en Eindhoven willen
zich graag profileren met innovatieve
projecten, een proeftuin zijn. Daarnaast
moet Eindhoven ook een stad blijven
waar het prettig is om te wonen en te
winkelen, met nóg minder voertuigbewegingen in het centrum.” Jan-Willem
maakt het beeld compleet: “Het mooiste
zou zijn als al het verkeer in de stad rijdt
op stroom, groene stroom, zodat de stad
schoon en stil is.”

Thema City logistics
Stadsdistributie is al eeuwenlang een uitdaging. Peter Tjalma, Managing
Director van Transmission, vertelt over de CargoHopper, de oplossing voor
distributie in binnensteden die iets weg hebben van de straten die Anton
Pieck schilderde.
TEKST Miriam Penders FOTOGRAFIE Cargohopper

CargoHopper in de binnenstad
Hoe is het idee voor de CargoHopper
ontstaan?
Peter Tjalma: “Het probleem van stadsdistributie is al 2000 jaar oud. In Pompei zijn sporen gevonden van karren
met houten wielen en metalen banden.
Deze maakten veel herrie in de stad.
De gegoede burgerij klaagde destijds al
over transportlawaai en verstoring van
hun nachtrust. De CargoHopper is een
idee van Jacques van der Linden van
Hoek TransMission. In 2009 startte hij
dit initiatief naar aanleiding van overleggen met de gemeente Utrecht. De
Utrechtse binnenstad heeft een compact centrum met kelders, bruggen en
smalle straten. Dit stelt hoge eisen aan
het gewicht en de wendbaarheid van het

distributievoertuig, twee punten waar
een gewone vrachtwagen te kort schiet.
Het eerste design van de CargoHopper heeft veel weg van een golfkarretje.
De aanhangers die hierachter hangen
zijn zelfsturend, waardoor de karretjes
in elkaars spoor blijven rijden. Ideaal
om strak om gebouwen heen te rijden.
Daarnaast is dit voertuig stiller dan de
ouderwetse vrachtwagens. De CargoHopper 1 is geschikt om pakjes naar
winkels te verplaatsen. Het nadeel is
dat er geen pallets of rolcontainers in
geladen kunnen worden. Dit nadeel was
vanaf het begin bekend. Daarom is er
dan ook een CargoHopper 2 ontwikkeld,
geschikt voor pallets en rolcontainers.
Ook deze is zeer licht, smal en voorzien

van zonnecellen. Bij de CargoHopper 2
is ervoor gekozen om de zonnecellen te
integreren in het dak, waardoor er daglicht binnenvalt in het laadruim. Door

“Het probleem van
stadsdistributie is al
2000 jaar oud”
op deze manier de accu tijdens de rit op
te laden wordt de actieradius (afstand
die een voertuig kan afleggen zonder
tussentijds van buitenaf energie aan het
voertuig toe te voegen) groter. Vanzelfsprekend is dit ook goed voor de luchtkwaliteit in de stad.”
September 2012 SCOPE
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CargoHopper Lied
Scan de QR-Code’s en luister de twee
CargoHopper liederen meteen op jouw
iPhone, iPad of ander mobiel device.
Lied 1:

Lied 2:

Waarom is Utrecht als eerste stad
gekozen om de CargoHopper te
introduceren?
“Het idee is ontstaan in Utrecht. Er was
reeds de bierboot, die via de grachten de
kroegen van drank bevoorraadde. Drank
is immers zwaar om over de weg te vervoeren. De CargoHopper gaat waar de
bierboot niet komt. De binnenstad is
een milieuzone en het beleid van de
gemeente moedigt milieuvriendelijke
oplossingen aan. Het compacte centrum en de milieubewustheid hebben
ervoor gezorgd dat de CargoHopper 1
de genoemde vorm heeft aangenomen.
Utrecht heeft hiermee de Award Stedelijke Distributie gewonnen. Het succes
van de CargoHopper is te danken aan de
goede business case. Er was reeds een

“Winkeliers zijn
nauwelijks bezig
met het proces
voorafgaand aan de
levering”
markt die gebruik kon maken van de
CargoHopper, waardoor investeringen
worden terugverdiend.”
SCOPE September 2012
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Inmiddels bekijkt TransMission de mogelijkheid om de CargoHopper in meer
steden in Nederland in te gaan zetten.
Peter Tjalma vervolgt: “We bekijken andere steden met centra in de stijl van
Anton Pieck, zoals Enschede en Amsterdam. Vaak hebben deze steden ook een
luchtkwaliteitsprobleem. Iedere stad
behoeft een oplossing op maat en kent
andere uitdagingen. Zo is de milieuzone in Amsterdam groter dan in Utrecht,
waardoor afstanden groter worden.
Daarnaast moet de CargoHopper een
bepaalde minimumsnelheid halen voordat deze over de doorgaande weg mag
rijden. In andere steden is er bijvoorbeeld een volume probleem. Wanneer
een elektrisch voertuig niet rendabel
blijkt, kan er gekeken worden naar het
gebruik van gas. Ik sluit niet uit dat in
de toekomst ook in Eindhoven de CargoHopper zal worden geïntroduceerd.”
Hoe goed werken gemeenten en
winkels mee in het geheel van
stadsdistributie?
“Gemeenten werken wisselend mee.
De overheid is gebonden aan regels en
beleidsvoering, die soms conflicteren.
Zo wil men in Amsterdam meer elektrische voertuigen zien voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Toch komt de

CargoHopper niet in aanmerking voor
een startsubsidie. Oorzaak: de CargoHopper wordt gerekend tot langzaam
verkeer en dat komt niet in aanmerking
voor die subsidie. Wanneer je dus met
een oplossing komt die buiten de bestaande kaders valt waarin de regelgeving is opgesteld, is de kans klein dat de
overheid er iets mee kan. Alleen als het
in een hokje past - als men er een etiket
op kunt plakken - kom je verder.”
Ook de losplaatsen zijn niet altijd zoals
men deze zou willen zien. Peter Tjalma:
“Een glad wegdek en genoeg losplaatsen
per straat is gewenst. Vaker is er één losplaats per straat, men legt liever een terras aan. Hierdoor dienen er grote afstanden afgelegd te worden met de te leveren
goederen. Tevens zorgen stoepranden
en kasseien ervoor dat de rollende lading lastig te verplaatsen is. Winkeliers
zijn nauwelijks bezig met het proces dat
vooraf gaat aan de levering. Er zijn plaatsen waar bijvoorbeeld zes winkels zijn
waar men om 07:00 uur de levering wil
ontvangen. Hoewel de levering in twee
auto’s zou passen qua omvang, gaan er
zes vrachtwagens de stad in met overlast
in de binnenstad als gevolg. TransMission heeft overslagloodsen aan de rand
van de stad. Hier kunnen goederen

opgeslagen worden, voordat de CargoHopper de verdere distributie op zich
neemt. Hierdoor hoeft niet iedere winkel apart bevoorraad te worden met een
vrachtwagen. De CargoHopper biedt ook
service aan winkels waar meer wordt gevraagd dan in de winkel past. In plaats
van het op straat zetten van de goederen
die niet in de winkel passen, bevoorraden we de winkel op twee tijdstippen.”
Hoe zal het probleem rond stadsdistributie zich in de toekomst ontwikkelen?
“Stadsdistributie heeft reeds veel aandacht gehad. Er zijn veel partijen en
belangen bij betrokken. Daarnaast heeft
iedere stad haar eigen kenmerken, de
oplossing dient daaraan aangepast te
worden. Belangrijk is dat er gekeken
wordt naar het doel dat men wil bereiken. Wanneer is de grens bereikt waarbij er geen irritatie meer is? Deze probleembeleving is verschillend voor de
vele partijen. Het bepalen van de grenswaarden voor irritatie en het vinden van
een compromis hierin, is de grootste
uitdaging in de toekomst.”
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Vrachtvervoer
in de lift
Freight Hitchhiking
Waar kartonnen dozen momenteel worden
gebruikt door lifters om hun volgende
bestemming op te schrijven, zullen in de
toekomst de dozen wellicht zelf gaan liften.
Connexxion is één van de partijen die deelneemt
in het project ‘Freight Hitchhiking’, waarbij
wordt onderzocht of de vervoersstromen
van zowel goederen als mensen kan worden
gecombineerd.
TEKST & FOTOGRAFIE Bart van Eijden

Als marktleider in het personen- en ambulancevervoer in Nederland, beschikt
Connexxion over een uitgebreid vervoersnetwerk door het hele land. Het is dan
ook geen verrassing dat zij zijn benaderd om onderdeel uit te maken van dit
Dinalog (zie kader) project. “Wij hebben
de wielen, anderen hebben de pakketjes” aldus Michiel Bijleveld. Bijleveld is
directeur IT bij Connexxion en heeft de
taak op zich genomen om de komende
vier jaar, onder leiding van prof. dr. Tom
van Woensel, het concept van Freight
Hitchhiking te onderzoeken. Zoals in de
meeste innovatieprojecten gebruikelijk
is, doen zij dit niet alleen. Maar liefst
dertien andere partners, van groothandel en transporteur Lekkerland tot Biblionet Groningen, maken dat dit project
SCOPE September 2012
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uniek in omvang is. “Innovatie kun je
zelden alleen. Wij hebben alle spelers
bij elkaar gebracht en door de deelname
van meerdere kennisinstituten is er ook
een zware wetenschappelijke component.”

“Innovatie kun je
zelden alleen”
Slim plannen
Freight Hitchhiking betreft het gecombineerd vervoeren van zowel goederen
als personen, om zo het transportnetwerk efficiënter te benutten en een hogere beladingsgraad te verkrijgen van
de ingezette transportmiddelen. Door

slim te plannen worden de laatste kilometers van de distributieketen afgelegd
in bijvoorbeeld taxi’s en stadsbussen.
Bijleveld: “Op dit moment zie je dat in
de pakketdistributie verschillende commerciële distributeurs dagelijks dezelfde routes in de binnenstad afleggen
zonder daarbij samen te werken. Deze
inefficiëntie is onder andere nadelig
voor het milieu. Bovendien doet de nieuwe consumentengeneratie steeds meer
aankopen via het internet, waardoor de
vraag naar deze pakketdistributie alleen
maar toe zal nemen. Het verkeer in de
binnenstad slibt daardoor steeds verder
dicht. Connexxion staat midden in de
maatschappij en betrokkenheid is dan
ook één van onze kernwaarden. Met
dit project willen we daarom onderzoeken of wij ervoor kunnen zorgen dat de
vervoersproblematiek in de stadscentra
wordt verminderd.”
Last Mile
Ook al brengt hij zijn meeste tijd door
op kantoor, Bijleveld is geen onbekende
in de wereld van het personenvervoer.

Michiel Bijleveld
Directeur IT bij Connexxion

Tijdens zijn studie Elektronica & Telecommunicatie kluste hij regelmatig
bij als taxichauffeur. Hier ziet hij dan
ook de meeste kansen liggen. Bijleveld:

“Connexxion verzorgt
de Last Mile”
“Ons taxinetwerk is landelijk dekkend.
Doordat wij ons hier specialiseren in
het contractvervoer, zoals bijvoorbeeld
het vervoer van scholieren, ouderen of
mensen met een functiebeperking, komen wij vaak op gezette tijden écht in de
stadskernen. Afspraken maken omtrent
het ophalen en afleveren van de pakketjes op diverse locaties in een woonwijk
of binnenstad is dan dus niet zo heel
ingewikkeld. En juist dat laatste stukje,
de last mile, is logistiek gezien erg waardevol.”
Stadsdistributie
Het idee van Freight Hitchhiking is niet
geheel nieuw. In 2011 experimenteerde

Connexxion al met pakketdistributie.
De volumes waren echter niet hoog
genoeg om te renderen, dus het experiment is toen stopgezet. Een bredere
aanpak waarbij ook onderzoek naar het
vervoer van rolcontainers wordt opgenomen, lijkt daarom noodzakelijk. Op
deze manier kunnen ook streekbussen
als vervoersmiddel worden ingezet, hetgeen het project opschaalt naar het niveau van stadsdistributie. Doordat het
project nog niet echt is begonnen, geeft
Bijleveld aan dat het nu nog te vroeg is
om te zeggen of streekbussen ook daadwerkelijk rolcontainers zullen gaan vervoeren. Alle fysieke aanpassingen aan
bussen moeten bijvoorbeeld worden
goedgekeurd door de Rijksdienst voor
het Wegverkeer (RDW). “Het laatste wat
je wil is dat de veiligheid van passagiers
in gevaar komt omdat er een losgeslagen rolcontainer door de bus vliegt.”
IT
De grotendeels inhouse ontwikkelde
informatiesystemen van Connexxion
zullen ook moeten worden aangepast
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“Wij de wielen,
anderen de pakketjes”
indien de vervoersstromen van goederen en personen worden gecombineerd.
Bijleveld is vol vertrouwen dat dit geen
ingrijpende verandering zal worden:
“Onze kernsystemen bestaan hoofdzakelijk uit twee componenten. De eerste
heeft betrekking op het ontwerp van ons
vervoersnetwerk. Zo moet je weten waar
onze bussen allemaal rijden. De tweede
component faciliteert de planning van
onze transportmiddelen. Deze planning
rekent bijvoorbeeld uit hoeveel voertuigen nodig zijn op een bepaalde dag en
hoe we ritten kunnen combineren. Om
dit project mogelijk te maken moeten
we ervoor zorgen dat we niet alleen met
personen in de software kunnen omgaan, maar ook met pakketjes. Er gelden
dan natuurlijk wel bepaalde restricties,
zoals bijvoorbeeld het volume en gewicht van een pakketje en de openingstijden van een winkel.”

“De omvang van dit
project is uniek”
Pilot
Hoewel het project nog in de kinderschoenen staat, kijkt Bijleveld al uit naar
een proef in de echte wereld, het liefst
uitgevoerd vanuit een start-up. “Op die
manier kunnen we veel media-aandacht
naar ons toetrekken, waardoor de provincies en gemeenten vanzelf geïnteresseerd raken” vertelt Bijleveld. Het
feit dat de Amsterdamse vrachttram
van CityCargo in 2009 strandde in een
faillissement, verbaast hem niks. “Deze
vrachttram was beperkt tot de vaste infrastructuur van het GVB waardoor zij
veel minder flexibel waren. Connexxion
heeft dat niet, wij kunnen ons netwerk
veel gemakkelijker indelen. Ondanks
dat het niet bekend is hoe het uiteindelijke logistieke netwerk er uit zal komen
te zien, zijn er genoeg mogelijkheden.”
SCOPE September 2012
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Freight Hitchhiking zit vol met uitdagingen. Eén van de grootste zal zijn om
alle spelers met de neuzen in dezelfde
richting te krijgen. Maar onder de regie van de heer Van Woensel moet dat,
aldus een enthousiaste Bijleveld, geen
probleem zijn.

Dinalog
Dinalog, het Dutch Institute for Advanced
Logistics, werd in 2009 opgericht om ervoor te zorgen dat Nederland in 2020 de
Europese marktleider wordt in de regie van
transnationale goederenstromen. Het instituut is een samenwerkingsverband tussen
ruim 150 bedrijven en 15 kennisinstituten
en wordt gefinancierd door onder andere
de rijksoverheid, provincies en de Europese
Unie. Onder deze paraplu vinden op het moment tientallen projecten plaats, van R&D
tot aan echte demoprojecten.
Freight Hitchhiking is één van de nieuwe
DINALOG projecten waar de capaciteitsgroep Operations, Accounting, Planning
and Control (OPAC) in deelneemt. Onder
leiding van prof. dr. Tom van Woensel wordt
vanaf september 2012 een begin gemaakt
met het onderzoeken of vervoer van personen en vracht kan worden gecombineerd.
Freight Hitchhiking linkt vanwege het duurzame karakter direct aan één van de drie de
Strategic Areas van de TU/e, Smart Mobility
(Freight Transport and Logistics).

Thema City logistics
Lekkerland Nederland is een toonaangevende distributeur van food en nonfood producten aan diverse verkooppunten. Namens Lekkerland vertellen
Hendrik Metz en Bas Wouters over de gecompliceerde uitdagingen die er
liggen om de efficiëntie van de distributie van producten in binnensteden te
vergroten.
TEKST Bas Berkel

Stadsdistributie bij Lekkerland
Lekkerland Nederland levert als dochteronderneming van het Duitse Lekkerland
AG & Co vanuit drie vestigingen in Nederland food en non-food producten aan
vooral tankstations, kiosken, snoepwinkels, tabakswinkels, kantines, fastfoodketens en conveniencestores. Met meer
dan 800 medewerkers en ongeveer
11.000 klanten in Nederland is Lekkerland toonaangevend in de Nederlandse
convenience-handel. Het voornaamste
deel van de omzet komt uit het leveren
van ambiënte producten (producten die
op kamertemperatuur houdbaar zijn) en

tabak en uit de distributie van gekoelde
producten zoals vers- en diepvriesartikelen.
Wouters licht het distributieproces bij
Lekkerland kort toe: “Normaliter krijgen wij onze producten geleverd vanuit
leveranciers en worden deze opgeslagen
in het distributiecentrum (DC). Een
bestelling van een klant wordt dan vervolgens door middel van ‘order picken’
samengesteld. Voor de distributie van
deze bestellingen moet vervolgens een
route worden uitgestippeld, waarbij het

doel is om zoveel mogelijk bestellingen
binnen een bepaalde regio met één vervoersmiddel te realiseren.” Als groot
leverancier heeft Lekkerland een hoop
klanten in de belangrijkste, steeds groter wordende steden in Nederland.
Stadsdistributie
De laatste jaren zijn er steeds meer steden aan het kijken naar mogelijkheden
om grote vrachtwagens te weren om
geluidsoverlast en milieubelasting te
beperken en om de stadscentra veiliger
te maken. Om dit te realiseren wordt er
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Hendrik Metz

Manager Logistic Support bij
Lekkerland
Hendrik Metz (1956) was beroepsmilitair
voordat hij als logistiek manager bij Maas
aan de slag ging. Sinds de fusie van Maas
en Lekkerland in 1997 is Metz manager bij
Lekkerland, waarvan de afgelopen jaren als
Manager Logistic Support.

Bas Wouters

Nationaal Distributie Planner bij
Lekkerland
Bas Wouters (1978) studeerde
Bedrijfseconomie aan de Fontys
Hogeschool in Eindhoven en begon zijn
loopbaan bij Laurus logistieke staf. In
2008 is hij in dienst gekomen als facility
consultant bij Lekkerland. Tegenwoordig
werkt Wouters als Nationaal Distributie
Planner bij dit bedrijf en is hij specialist op
het gebied van transport.
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door gemeenten, distributiebedrijven en
onderzoeksinstituten gekeken naar een
efficiëntere wijze om de producten bij
de klant te bezorgen. Metz legt uit hoe
dit in de praktijk gaat: “Er wordt vooral
gekeken naar steden met een oud stadscentrum zoals Utrecht, Breda en Nijmegen. In Nijmegen is het eerste serieuze
initiatief genomen om net buiten de
stad een klein distributiecentrum op te
zetten. De winkeliers werden benaderd
en gevraagd om mee te werken aan het
nieuwe systeem. Het gevolg hiervan
voor een bedrijf als Lekkerland is dan dat
wij onze producten bij het distributiecentrum afleveren en niet rechtstreeks
bij de winkelier, onze klant.” Lekkerland heeft met dit concept meegewerkt
in ongeveer tien steden zoals Arnhem,
’s-Hertogenbosch en Rotterdam. Metz
vervolgt: “ Omdat de software die noodzakelijk is bij stadsdistributie nu ontwikkeld is, zal deze software voor klanten
goedkoper en efficiënter worden als het
op grotere schaal kan worden ingezet.
Het aantal stadsdistributiecentra dient
dus toe te nemen. Bij het opzetten van
een dergelijk stadsdistributiecentrum
moet er wel rekening mee gehouden
worden dat ieder bedrijf dat levert haar
eigen standaarden, normen, waarden en
processen heeft. Het is cruciaal deze te
stroomlijnen om de efficiëntie van het
bezorgen in ‘the last mile’ te maximaliseren.”
Momenteel wordt er in Arnhem een
test uitgevoerd waarbij Lekkerland en
NS stations zowel ambiënte producten
als vers- en diepvriesproducten in een
keer leveren via (binnenstad)distributie. Wouters vertelt: “Voorheen reden
wij ’s ochtends met vier grote vrachtauto’s een stad in, daar waren we tot
omstreeks vier uur ’s middags bezig
met het bezorgen van bestellingen.
Een aantal jaren geleden verplichtte de
gemeente alle vrachtauto’s om elf uur
’s ochtends de binnenstad uit te zijn.
Hierdoor moest Lekkerland twee keer
zoveel vervoermiddelen inzetten waardoor bijvoorbeeld dubbele kilometers
moesten worden gereden met de extra

milieubelasting en extra loonkosten als
gevolg. Nu worden de kleinere volumes
aan de binnenstadservice geleverd waardoor de vrachtauto’s efficiënter en voor
andere steden kunnen worden ingezet.”
In veel gemeenten worden steeds
meer beperkingen opgelegd voor

vorm van dualisme. Aan de ene kant wil
de gemeente een beter winkelklimaat in
steden, maar door de opgelegde beperkingen zijn de distributiebedrijven en
de winkeliers bijna altijd genoodzaakt
kostprijsverhogende maatregelen te nemen om zich aan te passen aan deze restricties. Voor ons liggen hier een hoop
gecompliceerde uitdagingen, omdat iedere gemeente haar eigen beperkingen
mag bepalen. Wat uiteindelijk weer leidt
tot inefficiënte logistiek en dus kostprijsverhogende factoren.” Er zijn ook
initiatieven vanuit de overheid om deze
logistieke problemen aan te pakken, één
daarvan is Dinalog.
Freight Hitchhiking
Dinalog, het Dutch Institute for Advanced Logistics, is een instituut dat
is opgericht om Nederland Europees
marktleider te maken in de regie van
transnationale goederenstromen. Metz
is betrokken bij een van de projecten genaamd Freight Hitchhiking. Hier wordt
gekeken naar inefficiënte verkeersstromen, die beter benut kunnen worden.
Metz legt uit: “Een bus die van Eindhoven naar Reusel rijdt, wordt over het
algemeen maar voor 10 tot 15% benut.
Deze bus heeft echter wel een enorme
capaciteit. Als je voorin deze bus een
combinatie kan creëren van het vervoer
van mensen en de distributie van goederen is het niet meer noodzakelijk voor
een vrachtauto om deze goederen te bezorgen. Dit is een eenvoudig voorbeeld
van de projecten waar naar gekeken
wordt met als doel efficiënter gebruik
maken van de vervoersstromen die al
bestaan.”

vrachtwagens en andere milieubelastende vervoermiddelen. Op de vraag
waarom een bedrijf als Lekkerland dan
niet met een gemeente om de tafel gaat
zitten om de langetermijnvisies naast
elkaar te leggen antwoordt Metz het
volgende: “De gemeente is er vooral bij

gebaat om zoveel mogelijk producten
via de binnenstaddistributie te laten
bezorgen. Lekkerland is niet in staat
een eigen stadsdistributiecentrum te
hebben en dient dit gezamenlijk met
andere partijen te doen.” Wouters vult
aan: “Er heerst eigenlijk een bepaalde
September 2012 SCOPE
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Thema City logistics

Een holistische kijk
op stadsdistributie
Voor de OESO-landen, is deze evolutie
van verstedelijking en plattelandsvlucht
zeer duidelijk: in 1950, leefde 50% van
de bevolking in steden, dat is al77% in
2000 en de verwachting is dat in 2020,
dit percentage zal stijgen tot 85%. Voor
Europa, leeft momenteel 80% van de
Europese bevolking in stedelijke gebieden, terwijl ongeveer 85% van het BBP
van de EU wordt gegenereerd in steden.
Als gevolg hiervan, neemt de vraag naar
stedelijk goederenvervoer duidelijk toe,
en dat zal zo blijven.
Het gevolg van deze verstedelijkingsevolutie is duidelijk: een sterke stijging
van de retailvraag, met als gevolg meer
(vracht)verkeer. Dit effect wordt nog
SCOPE September 2012
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versterkt doordat meer en meer aankopen via internet gebeuren. Hierdoor
zijn er veel kleine pakketten die naar
dichtbevolkte gebieden moeten worden
gebracht. Dit leidt tot congestie, emissies en geluidsoverlast. Dé belangrijkste
uitdaging wordt dan ook om er voor te
zorgen dat deze negatieve effecten worden vermeden (of zo laag mogelijk gehouden worden), zonder de belangrijkste functies van steden aan te tasten.

etc.), woon-werkverkeer, openbaar vervoer, etc. Een gedegen oplossing die dit
alles combineert, en dus een holistische
kijk op de stad en de verkeersstromen
vooropstelt is een belangrijke stap voorwaarts. Dit is echter ook de uitdaging
zowel in de praktijk als op het academische vlak. Hoe krijgen we alle stakeholders betrokken in de stad aan de tafel
om tot allesomvattende oplossingen te
komen.

De verschillende interviews in dit nummer gaan vooral over stedelijk vrachtverkeer, maar daarnaast is er nog een
veelheid aan ander verkeer in de stad:
bouwverkeer, verschillende dienstenverkeer (denk aan herstellers, onderhoud,

Een belangrijke stap is reeds gezet vanuit de universiteit en komt reeds tot uiting in de verschillende interviews bij
de vermeldingen van het Dinalog Research and Development project Freight
Hitchhiking. Connexxion kijkt hoe een

en ander vorm kan krijgen door niet
alleen mensen te vervoeren maar ook
vracht. Hier zijn dan interessante business cases te bouwen, waardoor zowel
Connexxion als openbaar vervoerbedrijf
en verladers, zoals Lekkerland, beide
samenwerken, waar ze dan traditioneel
niet doen. Uiteraard gaat dit niet zonder slag of stoot. Ook hier moeten beleidsmakers mee gaan, moeten goede
winstverdeelmodellen worden gemaakt
om dit ook op een duurzame manier te
kunnen doorvoeren.

problematiek. Het is dan ook maar een
eerste, maar belangrijke stap in de richting van een efficiënte stadsdistributie.

Tom van Woensel

Full Professor of Freight Transport and
Logistics, TU/e

De opmerkzame lezer zal merken dat
het combineren van publiek transport
en vrachtvervoer nog ver af staat van een
holistische kijk op de stadsdistributie
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19

Carrière
Na een studie Technische Bedrijfskunde merkte Shu-Zhi tijdens haar
eerste baan dat ze zichzelf nog verder wilde verbeteren en ontwikkelen.
Ze ging op zoek naar een traineeship wat haar hierbij kon helpen en is nu
bijna op het eind van dit programma.
TEKST Marcel van Eupen

Hoe verbeter je jezelf
Na haar studie Technische Bedrijfskunde heeft Shu-Zhi Hu eerst een tijd
gewerkt als IT project manager, maar
ze merkte dat ze zich liever nog meer
wilde verbreden richting bijvoorbeeld
kwaliteitsmanagement. Ook wilde ze
zich graag verder persoonlijk ontwikkelen. “Ik zocht eigenlijk een plek waar
ik een traineeship program kon doen
met opdrachten bij verschillende top bedrijven. Zo kwam ik bij ORMIT terecht
die precies bood wat ik zocht en besloot
me aan te melden voor de selectieprocedure.” Shu-Zhi behoorde bij de kleine
zes procent die bij ORMIT aan de slag
mochten.

Als specialist op het gebied van talenten leiderschapsontwikkeling heeft ORMIT als doel het beste uit talent te halen.
Aan het eind van de ruim 2 jaar durend
managementtraineeship stromen ORMIT’ers vaak in bij een van de participanten, deelnemende bedrijven, meestal waar je opdrachten hebt gedaan. In
deze 26 maanden doe je opdrachten bij
drie tot vijf deelnemende organisaties.
Er wordt rekening gehouden met je interesses en wat je wilt leren en zo wordt
geprobeerd een beste match te maken
met een mooie opdracht.”

Naast deze opdrachten volgt Shu-Zhi
ook een intensief trainingsprogramma
wat zich onder andere spitst op training
van persoonlijk leiderschap en hoe je jezelf en anderen kunt managen. “Daarnaast heb ik een eigen persoonlijke
coach die me begeleid en heb ik veel
contact met de andere uit mijn pool,
groep van 6 trainees, we geven elkaar
tips en handvaten om het nog beter te
doen. Verder zijn er volop activiteiten
buiten het werk zo heb ik onder andere
aan Alpe d’HuZes deelgenomen voor de
KWF Kankerbestrijding en ben in totaal
twee keer de berg op gefietst.”

ORMIT is specialist op het gebied van talenten leiderschapsontwikkeling . ORMIT biedt
oplossingen voor het vinden, ontwikkelen
en binden van talent. Haar unieke aanpak
kenmerkt zich door de ontwikkeling van ieders talent en persoonlijk leiderschap. Hiermee maakt ORMIT organisaties en mensen
succesvoller. Het is opgericht in 1994 en
heeft vestigingen in De Bilt en Brussel. In
Nederland werken er 130 mensen bij ORMIT
in België 62. Om bij ORMIT te kunnen werken zijn strenge selectieprocedures. “Van de
ongeveer 650 mensen die zich per jaar aanmelden blijft zo’n zes procent over,” aldus
Shu-Zhi. De selectieprocedure bestaat uit
zes stappen: “Er wordt begonnen met een
brief en CV selectie, daarna een sollicitatiegesprek, capaciteitstest, persoonlijkheidsanalyse, assessment dag en tot slot volgt
de aanname. Dit totale traject duurde ongeveer 4 weken. ORMIT heeft verschillende
management rollen zoals projectmanager,
teamleider, kwaliteitsmanager”.
SCOPE September 2012
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Shu-Zhi Hu
De opdrachten
Op dit moment is Shu-Zhi bezig met
haar derde laatste opdracht in haar traineeship. Eerst heeft ze als assistent project leider gewerkt bij VDL ETG in Almelo. “Hier werkte ik onder andere aan
een doorlooptijdverkorting programma
voor een nieuw product.” Daarna is ze
bij Philips aan de slag gegaan als senior
compliance manager. “Bij Philips was ik
verantwoordelijk voor de borging en naleving van de warehouse contracten van
consumer lifestyle. Mijn gebied besloeg
Europa, het Midden Oosten en Afrika.
Het was een baan waar je eigenlijk pas
terecht komt als dertiger. Ik heb die kans
gekregen en gepakt!”
Glencore
Op dit moment is Shu-Zhi aan het
werk bij Glencore Grain waar ze aan de
slag is als assistent kwaliteitsmanager.
Glencore Grain is een trading company
met het hoofdkantoor in Rotterdam die
handelt in agricultuur producten zo-

als granen.“Glencore groeit enorm en
werkt eraan om hun positie te versterken in de markt. De laatste jaren is er
veel geïnvesteerd in verticale integratie
van de supply chain. Door deze extra activiteiten heeft Glencore te maken met
meer kwaliteitseisen en regelgeving. Ik
vind kwaliteitsverbetering erg interessant daarom had ik ook heel veel zin
in deze opdracht. De bedoeling is dan
ook, als we goed bij elkaar passen, om
na mijn ORMIT periode hier te blijven.

Shu-Zhi Hu heeft Technische Bedrijfskunde
gestudeerd aan de Technische Universiteit
Eindhoven. In 2009 heeft ze haar master
Innovation Management afgerond. “Terug
kijkend op mijn studie vond ik het een leuke
en leerzame goede studie. Ik heb er leuke
mensen ontmoet en vrienden voor het leven aan over gehouden. Daarnaast biedt de
bachelor me een goede basis als Technisch
Bedrijfskundige. Ook springt het logistieke
deel van de bachelor er echt uit wat je zeker een voorsprong geeft op anderen. Daarnaast geven vakken zoals onder andere
proces modeleren en statistiek een goede
manier van denken.” Omdat ze een goede
logistieke basis zo belangrijk vond koos ze
uiteindelijk voor Eindhoven om te gaan studeren. “Ik vond echter vooral de basis logistiek belangrijk daarom heb ik niet voor de
master OML gekozen maar voor IM. Ik vond
het interessanter om te kijken hoe je bijvoorbeeld een dienst in de markt zet. Naast
haar studie is Shu-Zhi verschillende keren
student assistent geweest en houdt ze erg
van creatief bezig zijn, zoals bijvoorbeeld
schilderen. “Als ik opnieuw zou moeten kiezen voor een studie zou ik weer technische
bedrijfskunde kiezen.”
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Internationaal
Op de dag van zijn terugreis vanuit Argentinië
heeft Tim Selten nog twee punten op zijn
agenda: een afscheidslunch en een interview
met SCOPE. Hij vertelt over zijn belevingen en
avonturen van ruim een half jaar Zuid-Amerika
TEKST Maarten Koek FOTOGRAFIE Tim Selten

Studeren op zijn
Argentijns
Spaans en Universidad de Buenos
Aires
‘Universidad de Buenos Aires’, daar besloot Tim Selten vier maanden te gaan
studeren in het kader van een internationaal semester tijdens de masterfase.
Omdat de colleges in het Spaans worden
gegeven, verruilde hij niet alleen het vertrouwde Eindhoven voor Buenos Aires,
maar ook het Engels van de master voor
Spaans. Om zich hier op voor te bereiden volgde hij in Nederland een cursus
Spaans. Deze cursus was echter niet
toereikend om direct colleges te kunnen
volgen. “Ik had aan het einde van de cursus een beetje grip op de grammatica,
maar ben het pas echt gaan leren toen
ik hier in februari aankwam. Toen heb
ik de hele maand zeer intensief Spaans
gehad. Je krijgt het dan veel sneller onder de knie, omdat je eigenlijk geen tijd
hebt om wat je geleerd hebt te vergeten
omdat de taal de hele tijd om je heen is.”
“Het eerste wat je lukt in het Spaans, is
een drankje bestellen en vragen hoe het
met iemand is; van die korte gesprekjes.
In het begin is het soms best frustrerend
om je niet goed uit te kunnen drukken.
Argentijnen kunnen in gesprekken natuurlijk horen dat je Spaans niet vloeiend is. Zo schakelde iemand een keer
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over naar gebrekkig Engels en hoopte
zo het gesprek eenvoudiger te maken.
Ik was echter mijn uiterste best aan het
doen om in mijn beste Spaans door te
blijven gaan. Dit leverde een grappig
Engels-Spaans gesprek op.”
Omdat Tim toen hij naar Argentinië
ging nog geen verblijfplaats had, verbleef hij de eerste week in een hostel.
“Vanuit het hostel ben ik op zoek gegaan
naar een kamer. Gelukkig zijn er in Buenos Aires genoeg kamers die aangeboden worden, daardoor had ik binnen één
week een kamer waar ik de rest van de
tijd kon verblijven.”

“Het is gebruikelijker
te laat te komen dan
op tijd”
In maart, toen Tim een maand in het
buitenland was, begonnen de colleges
dan echt. Al gauw kwam hij erachter dat
het in Buenos Aires een stuk rustiger
was dan in Eindhoven. “In Eindhoven
heerst echt zo’n studiesfeer, hier daarentegen ligt het tempo iets minder hoog.
Dit betekende niet dat het daardoor
gemakkelijk was. Het tempo lag dan

misschien wel iets lager, maar dat werd
gecompenseerd door het feit dat de voertaal Spaans was.”
Mañana
Natuurlijk hoort bij een ander land niet
alleen een vreemde taal, maar ook een
andere cultuur. Ondanks dat Buenos
Aires echt een wereldstad is, heerst er
toch een ‘mañana mañana’ sfeer; wat
vandaag niet komt, komt morgen wel.
In Nederland heeft iedereen zijn agenda
al vol staan voor de volgende week. Tim
vertelt dat dit in Argentinië wel anders
is: “Soms was mijn agenda voor een
week gewoon leeg. Ik had hier twee dagen per week college. Gezien deze dagen niet vast stonden, heb ik wel eens
gehad dat ik tien dagen achter elkaar
geen les of afspraken had. Die vrije dagen kon ik dan mooi gebruiken om een
stuk van het land te zien.”
“Wat verder drastisch verschilt met Nederland, is dat de Argentijnen het niet
zo nauw nemen met de tijden waarop
een afspraak gepland staat. Het is hier
gebruikelijker om een kwartier tot een
half uur te laat te komen, dan keurig op
tijd. Als je er dan wat van zegt, kijken
ze je aan met een blik van: wat nou, ik
ben er toch? In het begin is het lastig om

01 Gletsjer bij El Calafante

hiermee om te gaan, maar na verloop
van tijd ga je het zelf ook zo aanpakken.
Dat zal nog wel even wennen zijn als ik
straks weer terug ben in Eindhoven.”
Reizen
Naast studeren heeft Tim ook veel tijd
vrij gemaakt om alle uithoeken van het
continent te bewonderen. Tussen de colleges door probeerde hij zoveel mogelijk
van het land te zien. Aangezien Argentinië het grootste land van Zuid-Amerika
is en grofweg 65 keer zo groot is als Nederland, is het voor sommige gebieden
niet mogelijk deze in één weekendje te
bezoeken en alles daar te zien. Om dit
toch mogelijk te maken, gebruikte Tim
de grotere gaten tussen het laatste en
eerste college van de week.
Op de foto staat Tim voor een grote
gletsjer van zestig meter hoogte in het
zuiden van Argentinië, Patagonië, één
van de bestemmingen die hij tussen het
studeren door heeft aangedaan. Tim vertelt over zijn ervaring: “Zoals die gletsjer
bij El Calafante, zo is het hele land. Het
maakt niet uit wat je ziet, bijvoorbeeld
grote vlaktes of gigantische meren bij
Bariloche; het is stuk voor stuk mooi
en groot. Europa valt als het ware in
het niets hierbij.” Toen Tim zijn laatste

tentamen had afgerond, begon het échte
reizen pas. Op 13 juli stapte hij in de bus
richting het noordwesten van Argentinië om vanuit daar door te gaan naar
Uruguay, Bolivia en Peru. Tijdens zijn
reis door Zuid-Amerika heeft Tim ontzettend veel dingen gezien en beleefd.
Zo heeft hij bijvoorbeeld de op een na
grootste zoutvlakte ter wereld genaamd
Salar de Unyuni in Bolivia bewonderd
en is hij de overblijfselen van de Inka
stad Machu Picchu in Peru gaan bezichtigen.

richting die ik ook wilde bewonderen,
ging ik met hen mee. Dit was echt een
heerlijk gevoel, om te kunnen gaan met
wie en waar je maar wilt. Het enige dat
vast stond was mijn vlucht terug naar
Buenos Aires, de rest heb ik een maand
lang van dag tot dag gepland.”

Tim heeft niet alleen veel mooie plekken bezocht tijdens zijn reis, maar hij
heeft ook op een andere manier kennis
gemaakt met het continent en de inwoners. “De mensen zijn hier heel open.
Zo kun je bij wijze van spreken binnen
vijf minuten een levensgesprek hebben
met iemand die je voor het eerst zomaar
op straat tegenkomt. Dat is natuurlijk
super als je aan het reizen bent! Ik ben
alleen gaan reizen en wist van tevoren
niet zeker of mij dit goed ging bevallen,
zo lang in mijn eentje. Ondanks dat ik
dus in mijn eentje gestart en geëindigd
ben met mijn reis, heb ik nooit meer
dan twee dagen alleen hoeven reizen.
Als ik dan in een hostel zat en een paar
aardige mensen gingen ongeveer in de

Tenslotte antwoordde Tim op de vraag
wat hij nooit meer gaat vergeten en gaat
missen terug in Nederland: “Wat ik echt
ga missen in Nederland is het heerlijke
vlees. Het rundvlees is hier zo belachelijk goed en veel. Hier krijg je een stuk
vlees van 700 gram van super kwaliteit
voor 40 pesos, dat is omgerekend circa
tien euro. Er worden hier dus ook geen
aardappels bij het vlees gegeten, hooguit
salade ernaast; de rest vult te veel!”

“Wat ik echt ga
missen in Nederland
is het heerlijke vlees”
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“

Wereldwijd Wi-Fi
Door de opkomst van internetdiensten als
social media, internetbankieren, Skype en
Whatsapp is internet een primaire levensbehoefte geworden. In combinatie met
de doorbraak van smartphones en tablets
heeft dit voor een enorme vraag naar
mobiel/draadloos internet gezorgd. Onze
internetverslaving wordt pijnlijk duidelijk wanneer we de grens over gaan. Geen
Facebook updates meer, geen Whatsapp:
alleen op de wereld.

Er zijn natuurlijk een aantal oplossingen
om toch te kunnen internetten. Naïef
dataroamen haalt niemand meer in zijn
hoofd, dat hebben de providers met hun
torenhoge rekeningen ons wel afgeleerd
de afgelopen jaren. Met speciale databundeltjes komen ze ons langzaam tegemoet,
maar van 35 MB per dag wordt niemand
vrolijk. Campings of hotels zoeken met
Wi-Fi is een mogelijkheid. Jammer alleen
dat je dan naar de receptie moet, om vervolgens met twintig anderen een matige
internetverbindingte delen.
Een aantal maanden geleden heb ik een
alternatief ontwikkeld. Onder de naam
Wereldwijd Wi-Fi verhuur ik speciale mobiele routers, zo groot als een mobiele telefoon. Deze routers bevatten een simkaart
die geschikt is voor mobiel internet in het
buitenland. Zo zet je overal waar je maar

wilt je eigen privé Wi-Fi netwerk op. Vooraf
geef je op de website aan waar je heen
gaat en hoeveel data je wilt hebben. Je
koopt dus bijvoorbeeld 1.000 MB prepaid
tegoed voor een prijs die vergelijkbaar is
aan prepaid mobiel internet in Nederland.
Vervolgens kun je ongehinderd internetten in de auto, bij het zwembad en op de
skipiste.
Momenteel heb ik vooral zakelijke klanten die geen dag zonder internet kunnen.
Daarnaast zie ik vaak dat gezinnen het
handig vinden, omdat je tot vijf apparaten
tegelijk kunt aansluiten. Ook ouderen met
een iPad blijken niet meer zonder hun dagelijkse portie Wordfeud (online Scrabble)
te kunnen.
Ik realiseer me dat dit concept eindig is.
Het is wachten op het moment dat providers betaalbare dataroaming gaan aanbieden. De Europese Commissie helpt de
consument een handje door een maximumtarief in te stellen voor de prijs van
een MB in Europa. Momenteel betaal je
voor een MB nog 83 eurocent, maar vanaf
2014 is de wettelijke maximumprijs nog
slechts 24 eurocent per MB. Mijn klanten
betalen echter minder dan drie eurocent
per gebruikte MB, dus ik heb voorlopig nog
genoeg te doen.

”

Wie?

Elevator Pitch

Jacques de Waal, student OML en oprichter van
Wereldwijd Wi-Fi.
Website www.wereldwijdwifi.nl
@wereldwijdwifi

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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En verder

Laat je horen!

Naast deze terugblikken, wil ik ook graag
vooruitblikken op een aantal activiteiten.
Zo zal er voor de eerstejaars studenten
de mogelijkheid zijn om zowel studiegenoten als Industria beter te leren kennen tijdens het jaarlijkse introkamp dat
eind september zal plaatsvinden. Bovendien zal er eind september ook een MasterStudyclub activiteit plaatsvinden. Om
de studie- en carrièrepeiler binnen de
bachelorfase van Technische Bedrijfskunde te verbreden willen we dit jaar
ook starten met een BachelorStudyclub.
Via deze weg kunnen we het voor studenten mogelijk maken om de theorie
die in de colleges aangereikt wordt toe te
passen in de praktijk.

De verkiezingen met bijbehorende debatten zijn weer achter de rug en veel
van jullie zullen gestemd hebben. De
overheid is echter niet de enige instantie waar dit jaar gestemd wordt. In het
onderwijs aan de TU/e krijgen wij vanaf
komend collegejaar namelijk ook te maken met stemkastjes. Deze kastjes zullen
tijdens de colleges gebruikt worden en
om tussentoetsen af te nemen. Tijdens
colleges stelt een docent bijvoorbeeld
een vraag, vervolgens stemmen studenten op een antwoord en op die manier
kunnen docenten zien of de collegestof
begrepen is. De stemkastjes zorgen dus
voor meer interactie tussen docent en
student, wat de betrokkenheid van studenten tot de colleges zal bevorderen.
Ook is het voor studenten een leuk technisch snufje dat er voor zorgt dat toetsen
op een moderne manier gemaakt kunnen worden. De invoering van de stemkastjes gaat gepaard met de invoering
van het Bachelor College: de nieuwe
structuur van de bacheloropleidingen
binnen de TU/e, waarbij vakgebieden
beter gecombineerd kunnen worden en
studenten zich meer kunnen verbreden
of verdiepen. In het begin worden de
kastjes nog niet direct TU/e-breed en bij
elk vak gebruikt, maar de bedoeling is
om de stemkastjes in de toekomst stelselmatig te gaan toepassen.

Joeri Spoor

Marle Muselaers

Terug- en vooruitblik
Meer dan 200 studenten hebben zich
dit jaar aangemeld voor de major Technische Bedrijfskunde. Iets waar zowel
de faculteit als wij vanuit Industria erg
trots op zijn. Tijdens de Intro was ook
te merken hoeveel enthousiaste nieuwe
eerstejaars de weg richting Eindhoven
wisten te vinden. Op de maandagavond
stond er een lezing van een alumnus op
het programma waarna werd afgesloten
met het traditionele tentfeest. Dinsdagochtend werd er een instantietocht gehouden waarbij de nieuwe studenten
zich lieten informeren over onder andere het Bachelor College en Industria.
Het faculteitsprogramma werd ’s middags afgesloten in en rondom The Villa
waarbij de verschillende groepjes een
leuke spellenronde aflegden.
Een succesverhaal vanuit de andere
kant van de wereld betreft het International Research Project 2012. Een groep
van twintig masterstudenten en twee
begeleiders vanuit de Technische Universiteit Eindhoven hebben tijdens de
zomervakantie in drie weken China,
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Taiwan en Hong Kong bezocht. Hier
hebben zij naast succesvolle bezoeken
aan bedrijven en universiteiten ook culturele activiteiten ondernomen.

Voorzitter Industria

Commissaris Onderwijs Industria

UNIT4 Multivers, meer dan
boekhouden alleen
Een ondernemer wil ondernemen en niet te veel met andere zaken bezig zijn. Voor hen
is er UNIT4 Multivers, het betaalbare én complete softwarepakket met alle essentiële
administratieve functies voor ondernemers in Nederland en België.
UNIT4 Multivers is geschikt voor verschillende
bedrijfsgroottes, van kleine ondernemingen tot
middelgrote ondernemingen. En groeit het bedrijf, dan
groeit de software probleemloos mee. Liever boekhouden via het internet? Dat kan, de software is ook
als online versie beschikbaar, met dezelfde mogelijkheden als de lokaal geïnstalleerde versie.
De software wordt reeds succesvol ingezet in verschillende branches, met specifieke software voor o.a. de
groothandel, retail en de installatiebranche.
Kassasoftware voor horeca en retail
ondernemingen
UNIT4 Multivers Kassa is de veelzijdige kassasoftware
voor horeca en retailondernemingen. Door de volledige integratie met UNIT4 Multivers is het handmatig
invoeren van de dagelijkse kastransacties en verkoopfacturen definitief verleden tijd.

Financieel/logistieke oplossing voor handels
bedrijven
UNIT4 Multivers Extended is de financiële en logistieke
oplossing voor handelsbedrijven. Met deze ERP-software beheerst en optimaliseert de ondernemer het
totale bedrijfsproces, van leverancier tot klant.
Software voor de installatiebranche EN project
georiënteerde bedrijven
UNIT4 Multivers Installatie is een moderne, flexibele
software-oplossing geschikt voor de dynamische
omgeving van de installatiebranche en projectgeorienteerde bedrijven.
Voor meer informatie www.unit4multivers.nl

