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How do you make a
lithography system that
goes to the limit of what
is physically possible?
At ASML we bring together the most creative minds in science and technology to develop
lithography machines that are key to producing cheaper, faster, more energy-efficient
microchips. Our machines need to image billions of structures in a few seconds with an
accuracy of a few silicon atoms.
So if you’re a team player who enjoys the company of brilliant minds, who is passionate
about solving complex technological problems, you’ll find working at ASML a highly
rewarding experience. Per employee we’re Europe’s largest private investor in R&D,
giving you the freedom to experiment and a culture that will let you get things done.
Join ASML’s expanding multidisciplinary teams and help us to continue
pushing the boundaries of what’s possible.

www.asml.com/careers
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Appels en peren
Amsterdam heeft Schiphol en de Zuidas, Rotterdam de haven en Eindhoven mocht
zich vorig jaar de slimste regio ter wereld noemen. Technologie speelt hierin een grote
rol. De trend die Eindhoven het technologisch epicentrum van Nederland maakte,
begon al in 1891: Philips werd opgericht. De gloeilamp, bijgenaamd peer, zou vanaf
dat moment onlosmakelijk met Eindhoven verbonden zijn.
Toch zal menigeen bij het verkopen van technologie niet aan de peertjes van Philips
denken, maar aan een ander fruitstuk. Wat Apple als geen ander kan, is technologie
toegankelijk en vooral gewild maken: klanten staan (of liggen) letterlijk in de rij. De
succesformule: techneuten met begrip van de markt.
In deze SCOPE wordt het thema Selling Technology vanuit verschillende invalshoeken
belicht. Professor Ed Nijssen vertelt vanuit een academisch perspectief over de
commercialisering van technologie. Mark Duijndam, oprichter van Google Benelux,
vertelt over zijn ervaring met het verkopen van internettechnologie. Tot slot zien we
hoe het Innovation Lab technostarters ondersteunt in het aan de man brengen van
hun technologieën.
Bent u na het lezen van deze SCOPE verkocht aan het thema Selling Technology?
Overweeg dan eens een bezoek aan het IndustriaCongres op dinsdag 11 december.
Op pagina 18 vindt u meer informatie.
Veel leesplezier toegewenst!

Koen Bressers
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema Selling technology
Ondanks dat de ontwikkeling van nieuwe
technologieën blijft toenemen, is de verkoop van
deze technologieën vaak een ondergeschoven
kindje. Daarom brengt professor Ed Nijssen het
vakgebied Selling Technology onder de aandacht.
TEKST Gillis van de Zande

De
commercialisering
van technologie
Om technische studenten meer kennis
bij te brengen op het gebied van marketing, besloot de TU/e in 2007 professor
Ed Nijssen aan te trekken. Nijssen was
echter sceptisch over de toevoeging van
reguliere marketingkennis aan technische studenten; hij zag meer waarde
in marketingkennis die zich focuste op
technologie en hoe technologie te verkopen. Nijssen: “Uit gesprekken met een
aantal ‘Captains of Industry’ volgde dat
het bijzonder lastig was om aan commercieel talent te komen met een technische achtergrond. Van alle mensen
die techniek studeren zou slechts tien
procent over de muren van zijn eigen
vakgebied heen kijken.”

“Aan commercieel
technisch talent
bestaat een groot
gebrek”
Nijssen is van mening dat het wegwerken van deze schaarste haalbaar is door
marketing- en saleskennis te ontwikkelen die zich specifiek focust op technologie. “Sales is een bedrijfsproces dat
met name technisch bedrijfskundigen
SCOPE December 2012
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perfect kunnen optimaliseren. Daarnaast richten we ons in Eindhoven op
de leerlijn innovatie, waardoor het inzetten op de verkoop van nieuwe producten
voor de hand ligt. Binnen de hele wereld
zijn onderzoeksteams bezig met sales,
maar wij willen ons echt differentiëren
door naar de verkoop van nieuwe technologie en de applicaties te kijken.”
Binnen Selling Technology is geen sprake van een vaste set methoden. Technologieën variëren in de wijze waarop
ze worden verpakt in producten of oplossingen. Het kan zijn dat een bedrijf
oplossingen verkoopt waarbij de technologie ondersteunend is, of dat er sprake
is van een specifieke technologie die uitmondt in een nieuw product.
Problematiek
Nijssen: “Door de opkomst van internet
en professionalisering van de inkoop
heeft sales het vandaag de dag heel
moeilijk. Waar verkopers voorheen altijd
bouwden aan een relatie met de klant
om verkopen te stimuleren, zoeken en
bestellen consumenten en inkopers van
bedrijven hun producten nu op internet
zonder enige binding met de verkoper.
Verder zorgt de professionalisering van
de inkoop op bedrijfsniveau ervoor dat

iedere inkoopmanager weet hoe verkopers opereren. Daardoor kiezen ze
ervoor om hun inkopers te rouleren en
kunnen er geen vaste relaties ontstaan.

“Veel ingenieurs en
operations researchers
optimaliseren in een
magazijn met donkere
ramen”
Doordat het oude gedrag van verkopers
niet meer succesvol is, moeten verkopers investeren in andere manieren
om klanten te werven.” Daarnaast wijst

Ed Nijssen

Foto Bart van Overbeeke

Professor of Technology Marketing TU/e

Nijssen op het feit dat voorheen hoofdzakelijk de processen inkoop, productie
en opslag onderzocht werden door technici. Nijssen stelt: “De onderbelichting
van verkoop is merkwaardig, omdat het
zich in het centrum van de genoemde
bedrijfsprocessen bevindt. Als rekenaars hebben ingenieurs en operations
researchers de neiging om in een magazijn met donkere ramen te optimaliseren, terwijl niet naar buiten wordt
gekeken om de behoefte van de klant
te peilen. Tevens is het optimaliseren
van één enkel product op één positie in
een voorraadketen of magazijn relatief
simpel. Het wordt veel complexer als je
technologische oplossingen ontwerpt
met andere partijen, waarbij productie

Ed Nijssen heeft door zijn praktische
instelling gekozen om zijn studiecarrière
bij de HTS in Eindhoven te beginnen.
Nadat hij in 1986 zijn studie technische
bedrijfskunde afrondde, startte hij direct
met promoveren aan de universiteit
van Tilburg, waar hij belandde in de
marketinggroep. Daar ontwikkelde hij zijn
commerciële competenties en inzicht en
behaalde hij in 1992 zijn Ph.D. in Business
Economics and Marketing. Vervolgens
was Nijssen werkzaam aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam en de New York
University, waarna hij in 2007 aan de
Radboud Universiteit Nijmegen hoogleraar
in de marketing werd. Momenteel is
Ed Nijssen actief op de TU/e, waar hij
onder andere opleidingsdirecteur is
van het masterprogramma Innovation
Management. Hij heeft zich altijd
bezig gehouden met de branding van
producten en met productontwikkeling,
maar sinds zijn komst bij de TU/e is zijn
onderzoeksaccent verschoven naar verkoop
van innovaties. Naast Selling Technology
zijn het verband tussen innovatiestrategie
en de wijze waarop marketing wordt
uitgevoerd en het identificeren van
rendabele R&D-projecten voorbeelden van
onderzoeken waar Nijssen momenteel aan
werkt.

en verkoop tegelijkertijd worden belicht,
het zogenaamde ‘solution selling’. Coördinatie en het vertalen van klantbehoefte
worden dan belangrijk. Ondanks de onzekerheid kun je ook in deze verkoopprocesstromen optimaliseren. Hier ligt
voor de technische student een mooie
uitdaging.
Onderzoek
Ondanks de relatief korte periode waarin
het vakgebied Selling Technology tot nu
toe onderzocht is, verscheen er recentelijk een onderzoek van een TU/e-collega
van Nijssen. Nijssen vertelt uitgelaten: “Onlangs is Michel van der Borgh
gepromoveerd op Selling New Products. Zijn onderzoek is gebaseerd op
December 2012 SCOPE
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“Universiteit en
bedrijven kunnen een
winning team vormen”
gegevens die zijn verzameld bij het bedrijf Getronics dat actief is in de verkoop
van communicatie- en telecomoplossingen. Dit is een duidelijk voorbeeld van
een branche met een continue stroom
van nieuwe producten. In het onderzoek
werd onder andere specifiek gekeken
naar de wijze waarop nieuwe producten worden verkocht door mensen die
in teams opereren binnen het bedrijf.
Uit het onderzoek blijkt dat naast het
geloof in adequate klantvraag voor het
product door meerdere teamleden ook
het beschikken over één ervaren speler binnen het team een positief effect
heeft op de verkoop. Bij meerdere ervaren teamleden is er namelijk de neiging
elkaar de verantwoordelijkheid voor het
helpen van de minder ervaren collega’s
toe te schuiven.”

De omslag bij
Apple
De terugkeer van Steve Jobs bij Apple in
1996 omschrijft Nijssen als een toonbeeld
van een goed uitgevoerde omslag naar
technologieverkoop. Nijssen: “Steve Jobs
was iemand die een neus had voor goede
producten en wanneer technologie rijp was
om een geweldige klantervaring te creëren.
Toen Steve Jobs terugkeerde bij Apple keek
hij eerst grondig rond in het bedrijf. Na de
inventarisatie stelde hij vast dat Apple aan
grofweg veertig nieuwe producten werkte.
Jobs gooide het roer radicaal om en besloot
dat Apple zich beter kon focussen op het
ontwikkelen van een vier of vijf uitmuntende producten. Deze producten zijn tegenwoordig niet meer weg zijn te denken uit de
samenleving.”
SCOPE December 2012
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Momenteel lopen er nog meer onderzoeken naar elementen binnen het
vakgebied Selling Technology. Zo wordt
onderzoek gedaan naar het motiveren
van verkopers en de rol van een manager daarin, het ontwikkelen van salescapaciteiten bij startende ondernemers en
op welke wijze de detailhandel nieuwe
producten het beste kan verkopen. Ook
is er een studie naar het genetisch materiaal van verkopers, zijn hun capaciteiten aangeboren of aangeleerd? De keuze
voor een specifieke lanceerstrategie en
de inrichting van de salesorganisatie
zijn volgens Nijssen onderwerpen die
meer aandacht verdienen, omdat onderzoek op die gebieden momenteel zeer
fragmentarisch is of simpelweg ontbreekt.”
Toekomst van Technology Sales
Nijssen: “Als we het vakgebied Selling
Technology verder willen ontwikkelen
dan is onderzoek binnen de universiteit
niet het enige dat telt. Bedrijven zullen
het onderzoek moeten steunen en inzien dat het verder professionaliseren
van Technology Sales van belang is.
Een salesinstituut in de vorm van een
consortium van bedrijven dat meer wil
investeren in deze discipline zou een
echte stap vooruit zijn. Ook het opleiden
van technici met commerciële vaardigheden is cruciaal om het huidige tekort
te doen verdwijnen. Indien we het voor
elkaar kunnen krijgen om studenten te
enthousiasmeren en bedrijven bijeen
te brengen, hebben we een ‘winning
team’.”

Slimste regio?
De regio Eindhoven werd in 2011 uitgeroepen tot slimste regio van de wereld. Iets
waar Nijssen kritisch over is: “Als Eindhoven
inderdaad de slimste regio van de wereld is,
zouden we dan ook niet beter moeten zijn
in het te gelde maken van technologie? We
zijn te veel gericht op het maken van veel
patenten. We zouden ons beter kunnen richten op het uitwerken van bruikbare, nieuwe
technologieën, waarbij er meer wordt gekeken naar de klantbehoefte. Dat betekent dat
je voor technologie gaat die geld en spannende nieuwe producten oplevert.”

Tot slot refereert Nijssen naar een onderzoek bij Bouwend Nederland: “De
brancheorganisatie vroeg zich eerst af
waarom men voor marketing en verkoop in Eindhoven moest zijn. Toen de
vereniging echter inzag dat we in Eindhoven Technology Marketing & Sales
aanbieden, was ze overtuigd. Het is een
één-op-één fit.”

Thema Selling technology
‘Selling Technology, dat is het thema van het aankomende
IndustriaCongres. Marc Duijndam heeft daar ruime ervaring mee in zijn
loopbaan. Zo stond hij aan de wieg bij de oprichting van Google Benelux
om zich later te ontfermen over de marketing en heeft hij geholpen om de
basisorganisatie van LinkedIn Nederland neer te zetten.
TEKST Marcel van Eupen

Het grijpen van digitale kansen
Hoe breng je technologie aan de man?
Marc Duijndam: “Dat is nog best lastig,
je moet namelijk een goed begrip hebben van de huidige markt. Grote bedrijven zijn van nature niet innovatief aangelegd en vinden innovaties vaak eng. Je
zult dus geduld moeten hebben tot een
groot bedrijf klaar is voor je innovatie en
dan moet je toeslaan. Daar kan met gemak een aantal jaar overheen gaan voordat het daadwerkelijk zover is.” Op dit
moment is Duijndam bezig met een project dat Dynamic Pricing heet, waarbij
gewerkt wordt met retailers. “Bij dit project komt het er uiteindelijk op neer dat
hun winst zal toenemen, maar voor de

“Wie wil nou niet zijn
winst verdubbelen?”
retailers is het moeilijk te begrijpen dat
een computeralgoritme hen kan helpen
om een grotere winst te creëren. Dit zal
ook hier een paar jaar duren. Daarnaast
is het erg belangrijk dat je niet direct de
oplossing laat zien, maar men eerst kennisgeving geeft van het echte probleem.
Als je dit niet doet, zul je op veel weerstand stuiten. Ten slotte is het ook erg
lastig om op het goede niveau binnen te
komen in een organisatie. Je komt niet
zomaar in contact met de CEO van een
groot bedrijf. Daarom is het van belang

om een groot netwerk te hebben, want
via via is het vaak makkelijker om op het
goede, beslissende niveau, in contact te
komen met een bedrijf.”
Verschillen en veranderingen
Uiteraard is niet elk bedrijf hetzelfde.
Duijndam: “Vooral bij grote bedrijven is
er vaak een gebrek aan innovatiedrang
en heerst er angst voor nieuwe dingen.
Men denkt vaak: Als ik iets nieuws doe
en het blijkt geen succes, word ik dan
ontslagen? Terwijl ik juist van mening
ben dat men zich door te innoveren
kan onderscheiden en het verschil kan
maken.” Daarom probeert Duijndam
deze angst bij bedrijven om te zetten in

kansen om de bedrijven zo verder te helpen en innovatiever te maken.
Omdat de markt erg dynamisch is, zijn
er veel verschillen met de tijd toen Duijndam vijftien jaar geleden begon in deze
branche: “In die afgelopen jaren zijn
er gigantische veranderingen geweest.
Zo kon er bijvoorbeeld vijftien jaar geleden niets gemeten worden, waardoor
marketingrendementen bepalen zeer
lastig was. In die tijd kocht je als bedrijf
per week een banner bij een site, maar
vervolgens had je geen idee hoe vaak er
op die banner werd geklikt en wat het
rendement was. Zeer recentelijk zijn de
cookies aan banden gelegd, waardoor

LinkedIn
Naast Google Benelux heeft Marc Duijndam
ook geholpen met het oprichten van LinkedIn Nederland. Hij is hier echter niet gaan
werken, maar heeft alleen geholpen, omdat
hij druk bezig was met ondernemen. “Ik wilde niet meer mijn leven alleen door een bedrijf als Google laten bepalen. Toen ik door
een ex-Google Executive werd benaderd
om te helpen bij LinkedIn Nederland, heb
ik dan ook gezegd dat ik graag wilde helpen

met het opstarten, maar dat ik er niet wilde
werken.” Duijndam heeft een business plan
en plan van aanpak gemaakt voor LinkedIn
Nederland. Ook heeft hij het basisteam opgeleid en andere zaken opgestart, die nodig
waren voor een goed begin in 2010. Na zijn
opstartwerkzaamheden voor LinkedIn is
Duijndam nog een tijd aangebleven om advies te geven aan LinkedIn.
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“Op het internet is er
slechts plek voor één of
twee grote bedrijven per
richting”
websites niet zomaar ongevraagd alles
kunnen opslaan over je bezoekgedrag.
Dit vind ik een goede zaak, want bedrijven konden ongevraagd veel te veel
van mensen te weten komen en gebruiken. Tevens zijn er belangrijke nieuwe
diensten gekomen zoals MSN Messenger en worden deze nieuwe diensten
veel sneller groot. En kijk eens hoe
snel MSN Messenger is ingehaald door
WhatsApp! Een schoolvoorbeeld van een

snelgroeiende internetdienst is het alom
bekende Facebook. Omdat de ontwikkelingen tegenwoordig zo snel gaan, is
de kans dat je succes een groot internationaal succes wordt veel groter dan
vroeger. Ook is het veel belangrijker om
goed te kijken en luisteren naar je concurrenten en naar de consumenten.”
Ook voor grote traditionele bedrijven is er nog veel te winnen, volgens

Duijndam: “Ze zouden meer moeten innoveren om slimmer te kunnen concurreren. Als je van al je producten de prijs
lager maakt dan die van de concurrent,
dan heb je een grote afzet, maar houd
je uiteindelijk geen winstmarge meer
over. Hier heeft internet ook een grote
invloed, want tegenwoordig kun je via
internet zo voor allerlei artikelen kijken
waar deze het goedkoopst zijn. Hierbij
kan een goed algoritme als techniek

Marc Duijndam
Marc Duijndam is in 1997 afgestuurd aan de
Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam als Bachelor Management, Economie en Recht. Hij heeft gewerkt in de media
bij zowel televisie, teletekst, internet en mobiel. Zo heeft hij gewerkt bij onder andere
TMF, World Online, Ilse media, Google en
eBuddy. Later is hij voor zichzelf begonnen
met ondernemen en adviserenen gaf hij onder andere advies aan LinkedIn. Daarnaast
maakt Marc Duijndam deel uit van de Raad
van Advies van Vonq en zit hij in de Raad van
Commissarissen van Funda.
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“Bij Google namen
ze alleen mensen
aan als ze slimmer
waren dan de huidige
werknemers”
zeker uitkomst bieden, omdat mensen
niet overal zijn en zeker niet 50.000
verschillende producten aankunnen.
Daarnaast kan je met een algoritme
zien welke producten prijsgevoelig zijn
en welke dat minder zijn. Dit verschaft
beter inzicht en dat kun je gebruiken
om de bedrijven te adviseren voor welke
producten ze echt moeten concurreren op prijs en voor welke dat minder
belangrijk is. Bedrijven die eenmaal inzien dat een algoritme beter is, vinden
het vervolgens of te duur of willen het
zelf bouwen, terwijl het al bestaat en dus
drie keer zo lang duurt. Er valt dus nog
een hoop te verbeteren.”
Doorgaan tot je succes hebt
Als doorgewinterde ondernemer heeft
Duijndam ook een duidelijk advies voor
toekomstige ondernemers: “Als ondernemen je echt in de genen zit, dan
moet je dat zeker gaan doen. Je moet alleen wel geduld hebben, zo had ik pas
na vier jaar succes. Het kan zijn dat je
veertig keer je neus moet stoten voordat
je een succesformule in handen hebt.
Wel moet je zorgen dat, wanneer je een
succes hebt, je het meteen goed aanpakt
met de juiste mensen om je heen. Dit
zorgt ervoor dat de kans van slagen het
grootst is. Daarnaast moet je openstaan

voor veranderingen. Zo is YouTube ooit
begonnen als platform waar mensen
een sollicitatiefilmpje op konden zetten. Inmiddels is het de best bekeken
website ter wereld, maar niet vanwege
de sollicitatiefilmpjes. Je moet dus niet
te koppig zijn en flexibel genoeg blijven,
zonder je idee te verwaarlozen.”

Google Benelux
Marc Duijndam heeft namens Google in
2002 de vestiging in de Benelux opgestart.
“Google belde mij op of ik interesse had
om voor hen de vestiging voor de Benelux
op te starten. Binnen 5 minuten wist ik
het: dit wordt het. Ik werkte destijds voor
de zoekmachine Ilse, maar Google was op
dat moment al zo veel verder dan wij. Ook
werken er bij Google veel slimme, ondernemende mensen waardoor alles, zeker in die
tijd, snel aangepast wordt. Google was vaak
het eerste met innovaties: bij Google lag de
nadruk op next level innoveren. Ik werd bij
Google Benelux verantwoordelijk voor de
sales, marketing en communicatie, wat erg
leuk was, omdat ik met alle innovaties goed
kon aantonen hoeveel een klant kon verdienen middels advertenties op het internet.
Zo kon ik iets verkopen, waar de klant later
ook veel geld mee kon verdienen, waardoor
het voor beide partijen interessant was. Dit
is dus een typisch voorbeeld van wat vijftien
jaar geleden niet kon, omdat het toen niet
mogelijk was om de resultaten te meten en
het dus moeilijker was om een klant uit te
leggen wat het voordeel was van adverteren
op het internet.” Uiteindelijk is Duijndam
vertrokken bij Google, omdat de organisatie
te groot werd. Dit beperkte zijn flexibiliteit
en er begon zich een duidelijke, hiërarchische structuur te vormen. Daarnaast wilde
hij liever zelf gaan ondernemen. “Het fantastische bij Google was dat je dicht bij de
bron zat waar dingen gebeurden en dicht op
het succes zat. Je was de beste van de markt
en je zag dingen veel sneller opkomen dan
mensen buiten de organisatie. Het nadeel
was dat het een hard groeiend bedrijf was,
dat het dus veel tijd en energie kostte en er
buiten werk weinig tijd overbleef.”
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Thema Selling technology
Met een dreigend tekort aan ingenieurs, wordt
de technische student de laatste tijd op allerlei
manieren extra onder de aandacht gebracht. Ook
het TU/e Innovation Lab draagt hier zijn steentje
aan bij. Jaren lang begeleiding van allerlei
innovatieve start-ups bracht Steef Blok, directeur
van het TU/e Innovation Lab, op het idee om
deze succesformule toe te gaan passen op de
huidige student.
TEKST EN FOTOGRAFIE Bart van Eijden

Innovation Lab:
ultieme mentor voor
technostarters
Het TU/e Innovation Lab werd in 2004
opgericht als kennistransfer- en incubatororganisatie. Dure woorden, maar de
toepassing ervan is recht voor zijn raap.
Onder de regie van Blok wordt de wetenschappelijke kennis van de TU/e, veelal
in de vorm van onderzoeksresultaten,
vertaald in succesvolle innovaties die iets
positiefs aan de maatschappij bijdragen.
Dit wordt ook wel kennisvalorisatie genoemd. Ook worden innoverende startende bedrijven uitgebreid begeleid door
een team van experts. Inmiddels zijn er
aandelen in 42 zogenaamde spin-offs en
heeft het bijgedragen aan de oprichting
van nog eens 200 start-ups.

“Slechts 5 op 1000
wetenschappers heeft
ondernemersbloed”
Hoe werkt het Innovation Lab?
Steef Blok: “Wij helpen starters met
een innovatieve technologie en ondernemende wetenschappers van de TU/e
op verschillende manieren. Wij brengen
ze in contact met de juiste partijen om
hun ideeën vorm te geven en ervoor te
zorgen dat zij hieruit een succesvolle
business kunnen ontwikkelen. Belangrijke actoren daarbij zijn het bedrijfsleven, ondernemers, het midden- en
kleinbedrijf, (lokale) overheden en
SCOPE December 2012
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financiers. Met onze vijf ervaren business developers helpen we de starters
ook met het ontwikkelen van een gedegen business plan. Op deze manier
wordt het vaak gemakkelijker om externe subsidies of andere financiële
middelen aan te trekken. Door ook nog
eens de huisvesting te regelen voor deze
technostarters, is het plaatje compleet.
In het nieuwe Catalyst, het MultiMedia
Paviljoen en het Twinning Center, komen zo allerlei innovatieve bedrijven
samen waardoor een bepaalde synergie
plaatsvindt. Deze zogenaamde incubatoren zijn dan ook de ideale broedplek
voor jonge technostarters. Ze vinden
er alle benodigde faciliteiten voor hun
business, zoals laboratoria, vergaderzalen en een hoogwaardig breedbandig
ICT netwerk.”

“De student is ons
Unique Selling Point”
Per jaar krijgt Blok rond de duizend
leads binnen, waarvan uiteindelijk een
klein deel wordt geselecteerd op basis van hun potentie. Gemiddeld tien
daarvan ontwikkelen zich dusdanig dat
dit tot de oprichting van een spin-off
leidt. Zo’n spin-off is in feite een B.V.
waaraan de universiteit een licentie verstrekt om gebruik te mogen maken van
het octrooi.

Wanneer is een idee een succes?
“De eerste stap is dat een idee uniek
moet zijn, waarna de TU/e aan de slag
kan gaan om een octrooi aan te vragen.
Vervolgens zullen wij dan voor de volle
honderd procent aan de slag gaan om
dit idee tot een commercieel succes te
maken. De bijbehorende technologie is
dan meestal nog te vroeg en dus is er tijd
nodig om van een proof of principle te
komen tot een proof of concept. Daarvoor wordt dan een bedrijf opgericht in
de vorm van een spin-off. Deze spin-off
maakt gebruik van het octrooi via een licentie zodat deze eigendom blijft van de
TU/e. Een gigantisch succes is het vervolgens als een externe partij interesse
toont en aan hen een licentie kan worden verstrekt. Dit toont namelijk drie
zaken aan: de business case was juist,
het octrooi was inderdaad uniek en er
is een partij die geïnteresseerd is in de
technologie.”
Blijkbaar is professionele begeleiding
van technostarters cruciaal. Waar gaat
het zonder die hulp vaak fout?
“De tijd die het duurt om van technologie naar een product te komen en deze
vervolgens op de markt te introduceren
is erg lang. Voor veel ondernemers is
het onmogelijk om voldoende financiering te vinden om deze periode te overbruggen. Het TU/e Innovation Lab heeft
als doel om instrumenten te bieden om

TU/e Innovation Lab
in cijfers
10 jaar

Dé broedplaats voor technostarters

27 medewerkers

Waarvan 5 business developers

deze zogenaamde Valley of Death te
dempen. Bright Move is een goed voorbeeld van zo’n dergelijk instrument.”
Waarom een studentincubator?
“De TU/e bevindt zich in een netwerk
waarin onderzoekers, studenten en het
bedrijfsleven een centrale rol spelen.
Het bedrijfsleven heeft over tien jaar een
verwacht tekort van 25.000 ingenieurs
en is zeer gebaat bij de onderzoeken die
plaatsvinden op de faculteiten. Echter is
het steeds lastiger hier de financiering
voor rond te krijgen. Men moet steeds
vaker terugvallen op subsidieprogramma’s waarvoor een samenwerking met
de industrie vereist is.
Het is dus de hoogste tijd om het ondernemen onder studenten te bevorderen
en zo de relaties met het regionale bedrijfsleven te intensiveren. De student,
TU/e’s unique selling point, staat daarbij centraal. Omdat het onderwijs en
onderzoek wordt gewaarborgd door de
faculteiten, is de visie, missie en ambitie van het Innovation Lab om ook
ruimte te bieden aan de ondernemende
kwaliteiten van onze studenten en deze
verder te ontwikkelen. Dit zien wij als
een verantwoordelijkheid van de TU/e
voor de regio Eindhoven, wij pakken
die dan ook met beide handen op in de
vorm van een TU/e Center for Entrepreneurship: GO! Het is een belangrijke en

noodzakelijke voorzetting van de succesvolle experience activiteiten van Brabant Center of Entrepeneurship (BCE),
een project in samenwerking met de
universiteit van Tilburg dat binnenkort
helaas afloopt.”
Hoe gaat de incubator eruit zien?
“De incubator omvat activiteiten die
zich uitsluitend op de student richten
en dekken een drietal gebieden: Inspire,
Create en Connect. Inspire activiteiten
inspireren de studenten om meer bekend te raken met ondernemerschap en
onderstrepen het belang van het aannemen van een ondernemende houding.
Dit doen we met lezingen door ondernemers, bedrijfsbezoeken, evenementen
zoals de Global Entrepreneurship Week.
De create activiteiten hebben een focus
op ‘learning by doing’ betreffende het
ondernemerschap. Samen met de expertise vanuit het Innovation Lab willen
we studentondernemers ondersteunen
bij het starten van een eigen bedrijf of
verder helpen wanneer zij reeds een onderneming hebben opgezet. De ervaring
die wij in de afgelopen acht jaar hebben
opgebouwd, kunnen wij daar natuurlijk
goed bij gebruiken. Tot slot hebben de
connect activiteiten betrekking op het
netwerken met andere (student-)ondernemers. Onze ervaring leert dat zij
elkaar veel te vertellen en te leren hebben.“

42

spin-off BV’s in de holding

1000

leads per jaar

10

nieuwe spin-offs per jaar

90%

van octrooien van TU/e
reeds gelicenseerd

Het werken met studenten is Steef Blok
niet onbekend. In het MultiMedia Paviljoen bevinden zich enkele Living Labs,
projecten waar studenten samen met de
industrie werken aan oplossingen voor
huidige maatschappelijk technische
problemen. Zij testen de laatste methoden en technieken op het gebied van de
drie TU/e Strategic Areas: Energy, Smart
Mobility en Health. Een voorbeeld van
zo’n Living Lab is InMotion, deze wordt
door een groep afstudeerders bestuurd
en test allerlei innovatieve duurzame
technieken voor de Automotive industrie.

In samenwerking met de Fontys,
Brainport en de Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij (BOM) is Brightmove een
initiatief om het valorisatieplan van de
regio Zuidoost-Brabant uit te voeren.
Bright Move ontvangt subsidies van
het ministerie, de provincie en de regio
Eindhoven om zo technostarters financieel
te kunnen ondersteunen.
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InMotion
Techneuten op duurzame toer
InMotion is een Living Lab van het Innovation Lab waar onderzoek wordt
gedaan naar allerlei duurzame en hightech oplossingen voor de automotive industrie. De ultieme Formule 1 auto, de
IM01, dient daarbij als platform voor al
deze innovaties. De samenwerking met
de industrie staat voorop, TenCate voor
de carbon technology en NXP Semiconductors voor de chips bijvoorbeeld.
Sander Kemna (24) studeert op dit moment af bij de faculteit Werktuigbouwkunde en is een van de afstudeerders
die, naast de studie, vol enthousiasme
voor InMotion werkt aan de ontwikkeling van de auto. Kemna: “Over tweeëneenhalf jaar willen wij op groene energie
een Formule 1 auto verslaan op het circuit. Over tien tot vijftien jaar moet dit
zelfs op autonome wijze”. Het lijkt wellicht een ‘gigantisch onmogelijk doel’,
maar dat is ook het idee van het Living
Lab, legt Kemna uit. “Creativiteit staat
bij ons voorop”.
InMotion is een initiatief dat nog in de
startblokken staat. Het eerste idee ontstond tussen drie studenten aan het einde van 2011, zoals zoveel goede ideeën
in de kroeg. De officiële launch volgde
in april en sindsdien groeit het team
gestaag. Kemna: “Binnenkort zijn we in
totaal elf man sterk, ieder met dezelfde
passie voor raceauto’s. Sommigen volgen de master Automotive Technology,
anderen hebben eerdere ervaringen met
het bouwen van auto’s in de teams van
University Racing Eindhoven bijvoorbeeld. Gezamenlijk hebben zij in totaal
al negen auto’s gebouwd.” Dat de contacten die tijdens deze projecten zijn opgedaan erg nuttig zijn, bleek al vanaf het
begin. Het contact met het TU/e Innovation Lab vloeide bijvoorbeeld voort uit
een eerder treffen via University Racing
Eindhoven.
“Technologische ideeën spreken bij
professoren enorm aan, hebben wij gemerkt. Het draagvlak was gigantisch. Al
gauw kwamen we dan ook uit bij Steef
Blok om ons idee meer invulling te

“Problemen in de
samenleving oplossen
door technische
innovaties”
geven. Via hem hebben we nu een mooie
werkruimte in het MultiMedia Paviljoen,
krijgen we managementondersteuning
en is een bron van financiën zeker gesteld. Belangrijker echter, werken we samen aan een business plan. Op de lange
termijn moet het geld namelijk ergens
anders vandaan komen. Bedrijven zijn
erg geïnteresseerd in onze onderzoeken
en willen daar ook voor de lange termijn
deel van uitmaken. We moeten dus een
verdienmodel ontwikkelen, zodat InMotion blijft bestaan als wij allemaal zijn
afgestudeerd.”

enthousiaste techneut heeft plannen
om het imago van de technische student op te poetsen, met een TV show
bijvoorbeeld. De plannen hiervoor zijn
reeds in een ontwikkeld stadium, binnenkort zullen wij de heren dus kunnen
volgen bij de ontwikkeling van de IM01.
Kemna: “Wij willen hiermee aantonen
dat techneuten helemaal geen nerds
zijn en juist de sociale problemen in de
samenleving oplossen door technische
innovaties.”

Kemna is niet alleen ambitieus in
de ontwikkeling van InMotion. De
December 2012 SCOPE
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SMART Photonics
Grootse plannen voor
minuscule technologie
Met eerdere werkervaring bij Philips en
ASML, is Richard Visser als CEO van
Smart Photonics een echte high-tech
ondernemer. Sinds dit jaar is hij samen
met zijn team dagelijks bezig met het
ontwikkelen van processen voor het maken en uiteindelijk in productie brengen
van fotonische halfgeleiders. Deze halfgeleiders zijn de basis voor bijvoorbeeld
de lasers die worden gebruikt in optische communicatie netwerken.
SCOPE December 2012
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Smart Photonics B.V. is op initiatief
van de TU/e tot stand gekomen. Na de
opheffing van de fotonica afdeling van
Philips in 2011 zag de TU/e een kloof
ontstaan tussen de specifieke proceskennis bij Philips en de wetenschappelijk kennis bij de faculteiten Electrical
Engineering en Technische Natuurkunde. Een start-up met Visser aan het roer,
destijds betrokken bij de opheffing van
de afdeling bij Philips, leek daarom een

goede oplossing. Voor de voormalige
klanten was het gunstig dat de start-up
de werkzaamheden voor hun producten
weer kon oppakken. Maar belangrijker
zelfs, bood de komst van Visser naar de
campus de TU/e een aantal grote voordelen. Als eerste zijn er bijvoorbeeld extra inkomsten voor de peperdure cleanroom van de TU/e, doordat ook SMART
Photonics hier nu gebruik van maakt.
Ten tweede versterkt de start-up het

“Waar elektronica
stopt, neemt fotonica
het over”
Photonics ecosystem, dit maakt het extra aantrekkelijk voor promovendi van
over de hele wereld om hier hun promotieonderzoek te doen.
Smart Photonics zet in op de ontwikkeling van Indium Phosphide (InP)
halfgeleiders. Wanneer hierdoor een
stroompje wordt gestuurd, zendt deze
in tegenstelling tot de alom bekende Silicium (Si) halfgeleiders in bijvoorbeeld
mobieltjes en computers, fotonen (lichtdeeltjes) uit. Het principe van de fotonica komt terug in bijvoorbeeld LED lampen. In de Telecom industrie wordt deze
technologie gebruikt in de vorm van
lasers. Hierbij is het vooral interessant
lichtdeeltjes te gebruiken om data via
glasvezels over lange afstanden te versturen. Visser: “Voor het glasvezelnetwerk betekent de inzet van betere lasers
dat je over een zelfde afstand minder
knooppunten nodig hebt. Hierdoor is er
een kleinere kans op storingen en heb je
dus met minder kosten te maken.”
Visser maakt duidelijk dat het maken
van fotonische componenten nog in
de kinderschoenen staat: “De ontwikkelingsfase waar we nu in zitten, is te
vergelijken met waar we dertig jaar geleden waren met het maken van de halfgeleider Silicium chips.” Hij ziet daarom
genoeg kansen voor zijn bedrijf. “In september zijn we naar een internationale
beurs voor optische communicatie geweest en de interesse was groot. Binnen
enkele weken verwachten wij een paar
grote orders binnen te krijgen.”
Het produceren van fotonische chips
heeft heel wat voeten in de aarde. Gelukkig heeft Visser, bovenop zijn eigen
dertig jaar ervaring in de elektronica- en
halfgeleider industrie, drie medewerkers met ieder hun eigen specialiteit.
SMART Photonics is een “Pure Play
Foundry”, wat wil zeggen dat ze geen eigen producten gaan maken maar alleen
de processen van producten van anderen gaan ontwikkelen. Uiteindelijk gaan
zij dan op basis van dit nieuwe proces de

producten voor die klanten produceren.
Het opzetten van een eigen productiefaciliteit zal daarom een cruciale stap zijn
in de verdere ontwikkeling van Smart
Photonics. Visser is daarvoor al plannen aan het uitwerken. Visser is lovend
over de samenwerking met het TU/e
Innovation Lab: “Het TU/e Innovation
Lab heeft ons enorm geholpen bij het
opstarten van het bedrijf. Ook nu ondersteunen ze ons met het onderzoek naar
de realisatie van een productiefaciliteit.”

waarom de productiefaciliteit over twee
jaar operationeel moet zijn. Als de klanten dat van ons eisen, en ze zijn zelfs
bereid om daar in te investeren, dan
gaan wij daar natuurlijk proberen voor
te zorgen!”

Visser stelt als doel dat Smart Photonics over drie jaar een gevestigde naam
wordt in de industrie, en binnen vijf jaar
moeten de deuren van de productiefaciliteit geopend zijn. “De klant wil de fabriek operationeel in twee tot drie jaar,
maar dit is niet helemaal realistisch,”
vertelt Visser met beiden voeten op de
grond. “De ervaring leert dat alleen het
ontwikkelen van een proces voor een
nieuw product al snel twee tot drie jaar
duurt. Een product heeft bovendien ook
wat tijd nodig om de markt te veroveren voordat deze echt in grote aantallen geproduceerd moet gaan worden.
Maar goed, er zijn redenen te bedenken
December 2012 SCOPE
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Thema: Congres
‘Selling Technology’ is niet alleen het thema van deze SCOPE, maar ook
van het 29e IndustriaCongres op 11 december 2012 op de High Tech
Campus in Eindhoven. Hoewel een veel besproken onderwerp, is het niet
zo eenduidig als het lijkt.
TEKST Sabrina Habes

Vermarkten van nieuwe
technologieën of verkooptechnieken?
IndustriaCongres 2012
De congresdag
Vanaf maart 2012 zijn vijf studenten
Technische Bedrijfskunde bezig met
het organiseren van het IndustriaCongres 2012. Het voornaamste doel tijdens
deze dag is het in contact brengen van
studenten van alle jaargangen en het
bedrijfsleven en te zorgen dat de deelnemers kennis vergaren over een actueel
onderwerp in de Technische Bedrijfskunde. Dit jaar draait alles om het op de
markt zetten van nieuwe technologieën.
Gedurende de dag zullen er twee plenaire lezingen worden verzorgd en vinden er twee workshoprondes plaats waar

men zich kan verdiepen in bepaalde
aspecten van het thema. Afsluitend zal
er een borrel plaatsvinden om na te
praten over de dag. Een nieuwe activiteit dit jaar is het speeddaten, waarbij
studenten en bedrijven de mogelijkheid
krijgen om elkaar in een korte tijd leren
kennen.De locatie van het congres is
Conference Center The Strip dat zich in
het hart van de High Tech Campus, in
de slimste vierkante kilometer van Nederland, bevindt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit jaar is gekozen voor
een locatie waar zoveel ontwikkeling van
nieuwe technologieën plaatsvindt.

Wat houdt dat nu in ‘Selling
Technology’?
Het thema van het IndustriaCongres
2012 is uitgebreid besproken in deze
SCOPE. Echter is het thema niet zonder meer eenduidig gedefinieerd, waardoor ‘Selling Technology’ op meerdere
manieren is te interpreteren. Googlen
op “Selling Technology” leidt vaak tot
zoekresultaten als: “Hoe verkoop je producten aan de consument?” en “Wat zijn
hier sales technieken voor?” Dit is echter niet de kern van het congres en zal
slechts zijdeling aan bod komen.

Foto Jeroen Coelen

De ondertitel, ‘Turning an Innovation
into a Market Success’, dekt dan ook
beter de lading. Het centrale onderwerp
zal voornamelijk gaan om innovaties en
hoe ervoor te zorgen dat deze een succes
worden op de markt. Uiteraard zijn ook
hierbinnen verschillende invalshoeken
te kiezen en komen er een hoop factoren bij kijken. Een innovatie ontstaat
immers niet zomaar en het is zeker niet
altijd een succes.
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Voor het IndustriaCongres 2012 is besloten om voornamelijk het proces van
uitwerking van ideeën te bekijken en
tevens hoe deze nieuwe technologische

01

01 Organisatie IndustriaCongres 2012
02 High Tech Campus (Eindhoven)

Foto Marcel van Eupen

High Tech Campus
Eindhoven
In 1998 is de High Tech Campus opgericht
en is inmiddels uitgegroeid tot een campus waar zich meer dan 100 bedrijven en
instituten huisvesten en ongeveer 8.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers
werken aan producten en nieuwe technologieën. Door een hoge concentratie bedrijven
vindt er veel interactie tussen onderzoekers
plaats, waarbij de grootste bedrijven van de
campus Philips en NXP zijn. Van alle patenten die er in Nederland worden aangevraagd
komt ongeveer 50% van bedrijven gevestigd
op de High Tech Campus in Eindhoven.

02

innovaties vervolgens op de markt moeten worden gezet. Het is namelijk gebleken dat in de regio Eindhoven, onder
andere door de TU/e, maar met name
ook door Brainport en de High Tech
Campus, veel wordt geïnnoveerd. Helaas eindigen veel ideeën uiteindelijk ergens achter in de kast en halen de markt
nooit. De oorzaak hiervan is dat men
vaak niet weet wat de benodigde stappen zijn om te zorgen dat het een succesvol product wordt. Er moet dan ook
meer aandacht komen voor dit gedeelte
in het ontwikkelingsproces om ervoor te
zorgen dat dit succesvoller zal verlopen,
met name in de regio Eindhoven.

“Nieuwe technologie
en innovaties
zijn de drijvende
krachten achter
economische kansen
en vernieuwing”
- Prof. Dr. W.B.H. van Donk

Gedurende de dag zullen verschillende
workshops ingaan op verscheidene aspecten van dit innovation to market
proces. Een vooraanstaand bedrijf als

ASML zal inzicht geven in de manier
waarop zij te werk gaan. Een vraag als:
“Is het wel wat de klanten willen?” zullen aan bod komen in de workshop. Ook
een wellicht wat minder bekend bedrijf,
als KplusV Organisatieadvies, gericht op
het begeleiden van startende, innovatieve en vaak technologische ondernemingen, zal vertellen wat er allemaal bij het
op de markt zetten van een nieuwe innovatie komt kijken. Variërend van het
schrijven van een business plan tot aan
de financiering zal ter sprake komen.
Plenaire lezingen
Eén van de plenaire lezingen van dit jaar
zal worde gehouden door Marc Duijndam, één van de mede oprichters van
Google Benelux en tevens ook geïnterviewd voor deze SCOPE. Tijdens de lezing zal hij een inspirerend verhaal vertellen over het op de markt zetten van
nieuwe technologieën gerelateerd aan
zijn ervaringen bij Google Benelux.

Partner
De partner van het IndustriaCongres 2012 is
het Innovation Lab van de TU/e. Als er één
organisatie is die weet wat er voor nodig is
om ideeën zodanig uit te werken dat het
succesvolle producten op de markt worden,
dan zijn zij het. Zoals eerder deze SCOPE
naar voren kwam helpt het Innovation Lab
met kennisvalorisatie, het verzilveren van
kennis. Steef Blok, directeur van het Innovation Lab zal de dag dan ook voorzitten.

in 2005 aangesteld aan de Rotterdam
School of Management. Hij zal zijn kennis en ervaring delen tijdens zijn lezing.

De tweede plenaire lezing zal worden
verzorgd door Eric Claassen, die na zijn
studie Medicine Biology en een PhD in
Medicine aan de slag is gegaan bij TNO
Prevention and Health, om vervolgens
zijn carrière te vervolgen als hoogleraar Immunologie aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. Naast ervaringen op biologisch gebied is hij
December 2012 SCOPE
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Carrière
Partner Supply Chain & Operations bij Ernst
& Young, een droombaan voor menig student
Technische Bedrijfskunde. Henk Slaats vertelt
over zijn passie voor supply chain management
en over zijn carrière die hem uiteindelijk naar
deze mooie positie in de adviessector bracht.
TEKST Thomas Prevoo

Passie voor supply chain
bij mijn wensen. Daarom koos ik voor
deze studie.”
Zijn afstudeerproject in 1988 richtte
zich op ‘het nemen van operationele
logistieke beslissingen op basis van
geldstromen’, waarin hij de variabelen
in de supply chain van het bedrijf probeerde te vertalen naar de impact op de
in- en uitgaande geldstromen. Naast dit

afstudeerproject hielp hij zijn afstudeerbedrijf ook met het herinrichten van het
planningsproces. De liefde voor (kwantitatieve) logistiek, die Slaats tijdens zijn
studie ontwikkelt, zal de rest van zijn
carrière een grote rol spelen.
Slaats start zijn loopbaan in 1990 bij
Andersen Consulting, (tegenwoordig
Accenture). Via diverse functies bij

Foto Sander Peters

Henk Slaats startte in 1983 met zijn studie Technische Bedrijfskunde in Eindhoven. Aanvankelijk wilde hij Werktuigbouwkunde gaan studeren, maar een
gesprek destijds met een medewerker
van Philips deed hem van gedachten
veranderen. “Ik wilde meer doen dan alleen bezig zijn met technologie en het
bredere karakter van Technische Bedrijfskunde paste voor mijn gevoel beter
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verantwoordelijk ben. De mogelijkheid
om de ontwikkelingen binnen het veld
van supply chain op de voet te volgen,
is voor mij een tweede reden dat ik deze
baan zo interessant vind. Een derde
aspect van een partnership bij Ernst &
Young dat ik zeker positief vind, is de
onafhankelijkheid, het multidisciplinaire karakter en de langetermijnoriëntatie. We richten ons echt op het vraagstuk
van de klant, zijn in staat om die vanuit
meerdere disciplines te analyseren en
werken vervolgens nauw samen met de
klant om deze vraagstukken duurzaam
op te lossen.
Als partner houdt Slaats zich met een
aantal taken bezig. Zo is hij samen met
de andere partners binnen het kantoor
verantwoordelijk voor Sales & Business
Development. Hierbij denkt hij samen
met klanten na over mogelijke projecten waarmee de prestaties van de klant

verbeterd kunnen worden. Dat is dus
echt teamwerk met de klant. Daarnaast
is hij als partner verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de dienstverlening en
fungeert hij als sparringpartner voor
de consultants. Tot slot houdt hij zich
intern bezig met het aansturen van de
consultants en begeleidt hij hen in hun
ontwikkeling.
Ook de aard van de projecten bij Ernst &
Young bevalt Slaats erg goed. “Bij grotere system integrators ligt de nadruk vaak
op grote projecten die één of meerdere
jaren kunnen duren.” Bij Ernst & Young
is de gemiddelde projectduur drie tot
zes maanden. Met onze expertise en
analytische kwaliteiten zijn we in staat

01, 02 Henk gaf een gastcollege in het
Paviljoen tijdens de TU/e introductieweek
2012

Foto Sander Peters

DSM, Cimad Consultants en IBM komt
hij in 2008 bij Ernst & Young terecht.
Rond die periode zijn de zogenaamde
‘Big Four’ (de vier grote internationale
accountantskantoren) bezig hun adviessector weer op te bouwen of verder uit
te bouwen, nadat ze deze aan het begin
van het millennium hadden afgestoten
om hun accountancy- en adviesfunctie te splitsen. Slaats vertelt hierover:
“Ik werd benaderd door Ernst & Young
om binnen het kantoor een adviesgroep
op te zetten in Supply Chain & Operations. Ik heb deze uitdaging om een
aantal redenen met beide handen aangegrepen. Ten eerste sprak de cultuur
bij Ernst & Young me erg aan, deze is
namelijk sterk gericht op kwaliteit en
kennis. Deze focus op kwaliteit en kennis stelt me in staat om daadwerkelijk
inhoudelijk betrokken te zijn bij de
uitvoering van supply chain-projecten,
ondanks dat ik voor meerdere projecten
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Henk Slaats

Partner Supply Chain & Operations bij Ernst
& Young

Consultant/Experienced Manager
Andersen Consulting
1990 –1997
Project Manager/Supply Manager
DSM
1997 –1999
Practice Manager
Cimad Consultants B.V.
1999 – 2000
Associate Partner
IBM Global Business Services
2000 –2006
Executive Partner
IBM Global Business Services
2007 – 2008

Foto Ernst & Young

Partner Supply Chain & Operations
Ernst & Young
2008 – Heden

Carrière
Na zijn afstuderen in 1988 gaat Henk Slaats
eerst in militaire dienst in Den Haag, waar
hij gedurende een periode van zestien
maanden werkzaam is in de informatievoorziening en tevens een bedrijfje opricht.
In 1990 gaat hij vervolgens aan de slag als
consultant bij Andersen Consulting, het
huidige Accenture. De steile leercurve, de
bedrijfscultuur en de grote verantwoordelijkheid die hij direct krijgt, zijn redenen om
voor dit bedrijf te kiezen en niet aan de slag
te gaan bij een grote multinational. Slaats
doet veel projecten die een combinatie zijn
van supply chain en IT in de bijna acht jaar
dat hij voor Andersen werkt. Dan rijst echter de vraag of hij consultant wil blijven en
uiteindelijk kiest hij voor een overstap naar
DSM. Na diverse functies binnen dit chemieconcern begint het toch weer te kriebelen
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bij Slaats en de volgende stap in zijn loopbaan zet hij bij Cimad Consultants, een adviesbureau dat zich richt op SAP systemen
en als subcontractor van IBM werkt. In 2000
wordt dit bedrijf overgenomen door IBM en
Slaats wordt werkzaam bij IBM Global Business Services. In het najaar van 2002 koopt
IBM de consultancytak van PwC en gedurende twee jaar is Slaats manager van een
van de eerste gedeelde projecten van PwC
en IBM. Hierna wordt hij Executive binnen
de sectorgroep Industrie, waarin hij verantwoordelijk is voor de Electronics groep in de
Benelux. In 2008 maakt Slaats de volgende
stap in zijn carrière: bij Ernst & Young start
hij de Supply Chain & Operations-groep.
Slaats is in zijn carrière altijd op zoek blijven gaan naar uitdagingen. “Ik dacht dat

na mijn afstuderen elke stap in mijn carrière
het werk makkelijker zou maken, maar het
tegendeel bleek waar. Met elke stap nieuwe
stap namen de verantwoordelijkheid en de
druk toe. Ik heb echter vanaf dag één het
geloof in mijn vakgebied behouden. Ik adviseer studenten dan ook om goed na te
denken waar ze naar op zoek zijn en waar
ze uitdagingen in vinden. Tevens is het goed
om je internationaal te ontwikkelen. Supply
chain management is immers een globaal
vakgebied!”

Foto Sander Peters
om oplossingen te bedenken met en
voor onze klanten. Door de verschillende expertises die we in huis hebben en
ons wereldwijde netwerk van kantoren,
zijn wij in staat om klanten te adviseren in een wereld waarin supply chains
niet alleen meer te maken hebben met
traditionele zaken zoals kosten, service
en flexibiliteit, maar ook met wet- en regelgeving, ontwikkelingen op het gebied
van belastingen, risicomanagement en
duurzaamheid. De ambities die Slaats
heeft voor de toekomst liggen in het verlengde hiervan. “Op dit moment hebben
we in onze adviesgroep meer dan 45 adviseurs waarvan ongeveer 15 pure supply
chain-consultants. De rest is financieel
georiënteerd. Ik wil deze groep laten
groeien en samen met mensen die ook
een passie voor supply chain hebben, de
ontwikkelingen in ons vakgebied blijven
volgen en blijven werken aan oplossingen die onze klanten verder helpen.”
Uitdagingen binnen supply chain
In zijn loopbaan binnen het veld van
supply chain heeft Henk Slaats de ontwikkelingen op dit gebied van dichtbij
kunnen volgen. “In de jaren negentig
werd supply chain nog vooral als een
kostenpost beschouwd en werd er gefocust op de servicegraad. Eind jaren negentig begon men de supply chain meer
te zien als een waarde voor een bedrijf
en werd er gefocust op drie begrippen:
‘value’, ‘variability’ en ‘velocity’. Dit was
ook de tijd dat veel ondernemingen
geavanceerde supply chain-plannings-

02

systemen implementeerden. Vanaf het
begin van deze eeuw begon de financiële
functie binnen ondernemingen (CFO’s
en andere) steeds beter de impact van
supply chain (in waarde en risico’s) in
te zien en te begrijpen. Er kwam een
grotere focus op zaken zoals werkkapitaal. Daarnaast ontstond er een situatie
waarin de aan supply chain gerelateerde
variabelen meer in een context van andere variabelen werden geanalyseerd,
bijvoorbeeld op het gebied van financiën
en belasting.”
In de loop der jaren is de complexiteit
van supply chains flink toegenomen.
Slaats licht dit toe: “Twintig jaar geleden
werkten we doorgaans met niet meer
dan drie variabelen. Tegenwoordig analyseren we soms wel twintig tot dertig
variabelen die gerelateerd zijn aan de
supply chain. Ook de regelgeving is flink
toegenomen, wat de complexiteit van de
supply chain alleen maar vergroot.”
Die toename in complexiteit zal de komende jaren nog aanhouden, zo verwacht Slaats. Daarnaast ziet hij nog een
aantal andere trends die voor nieuwe
uitdaging zorgen in het veld van supply
chain management. “De afgelopen tijd
is een aantal maal gebleken dat lange
supply chains kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door natuurrampen of een stijgende olieprijs. De vraag rijst of supply
chains in de toekomst ook zo langgerekt
blijven. Daarnaast wordt er steeds meer
transparantie verwacht in supply chains

en speelt duurzaamheid ook een groter
wordende rol. De toegang tot grondstoffen zal steeds lastiger worden, zeker nu
ook opkomende markten hun aandeel in
de toegang tot grondstoffen zullen claimen. Tot slot is het ook nog de vraag wat
de digitale wereld in de nabije toekomst
zal betekenen voor supply chains.”
Het moge duidelijk zijn dat Slaats nog
genoeg uitdaging vindt om de komende
jaren met deze ontwikkelingen op supply chain-gebied aan de slag te gaan.
“Het fundamentele proces van het verplaatsen van een product van de ene
naar de andere plek zal blijven bestaan.
Echter, doordat we met steeds meer
variabelen werken, moeten we supply
chains in een bredere context gaan zien.
De verwachte schaarste aan grondstoffen zal op termijn moeten leiden tot
andere businessmodellen (bijvoorbeeld
productgebaseerd versus gebruikgebaseerd). Dit zal consequenties hebben
voor supply chains. Het is voor mij en
mijn supply chain-groep binnen Ernst &
Young de kunst om trends te analyseren
en te vertalen in concrete, duurzame oplossingen voor onze klanten. Dit vraagt
om adviseurs die een solide kennis van
supply chain hebben, maar tevens in
staat zijn deze kennis samen met mensen van andere disciplines te vertalen
in oplossingen die echt werken in een
sterk veranderende wereld.”
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Bestuur stelt zich
voor
Kennismaking met het
49e Industriabestuur
Excelsheets en heel veel Post-Its, twee
onmisbare tools voor mijn functie als
Project Manager van Industria. Het is
alweer 21 jaar geleden dat ik ter wereld
kwam. Ik ben geboren in het Brabantse
Netersel en kreeg de naam Koen, een
van de weinige Nederlandse namen die
in het woordenboek terug te vinden is.
Mijn opgave voor het komende jaar
is het coördineren van diverse grote
projecten binnen de vereniging. Een
voorbeeld van een dergelijk project is
het hoofdredacteurschap van het blad
wat nu voor u ligt. Daarnaast ben ik
eindverantwoordelijk voor de voorbereidingen voor Industria’s 10e Lustrum.
Een functie met veel variatie en ruimte
voor eigen invulling dus. Naast mijn
bestuurswerk bij Industria heb ik mijn
eigen webdesign bedrijf.

Koen Bressers
Project Manager

Je studie is de voorbereiding op je carrière. Het is dan ook van belang om
tijdens je studie al in contact te komen
met het bedrijfsleven. Ik onderhoud
nauwe banden met externe relaties
met als doel de leden van Industria
hiermee in contact te brengen. Gezien
het aanbod van praktijkervaring in de
studie beperkt is, probeert Industria
deze mogelijkheden alsnog aan te bieden. Daardoor zult u mij, als commissaris Externe Betrekkingen, vaak aantreffen met de telefoon aan mijn oor
of op weg naar een bedrijf. Daarnaast
ben ik nog steeds betrokken bij het
Brabant Center of Entrepreneurship als
organisatorisch manager van het Certificate Technology Entrepreneurship
programma en zorg ik dat ik met een
voet in het onderwijs blijf staan door
het hoofddocentschap Management
en Organisatie bij Stichting Studiebegeleiding Leiden.

Kim Steffers

Commissaris Externe Betrekkingen
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Foto Bart van Eijden

En verder

“It’s all in the name”, wordt wel eens
gezegd. Als secretaris ben ik komend
jaar bezig met de communicatie met
verenigingen en naar onze leden toe.
Hoewel dit tegenwoordig voornamelijk digitaal gebeurt, onderstreept mijn
achternaam het feit dat ik de penvoerder ben in het 49e Industriabestuur.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen in het mooiste
stukje Paviljoen, de inhoud van de website en de organisatie van activiteiten
binnen de MasterStudyclub, waarbij de
combinatie van studie en carrière centraal staat. Graag zie ik u binnenkort in
The Villa!

Miriam Penders
Secretaris

01

Sporten is één van mijn hobby’s, echter
schiet dat er dit jaar een beetje bij in.
Als full-time voorzitter ben ik komend
jaar het gezicht van Industria. Ik houd
het overzicht over de verschillende bestuursprojecten en –taken en ben hier
ook eindverantwoordelijk voor, zit vergaderingen voor van zowel Industria
als overleggen met zusterverenigingen in het land en geef bijvoorbeeld
presentaties bij diploma-uitreikingen.
Een commissie die ik begeleid is de
Batavierenrace-commissie, tijdens dat
weekend zal er in ieder geval gesport
worden!

Joeri Spoor
Voorzitter

01 Het 49e Industriabestuur
Van links naar rechts: Koen Bressers, Kim
Steffers, Miriam Penders, Joeri Spoor,
Manon Dubois en Marle Muselaers

Je suis Manon Dubois et j’ai 21 ans.
U mocht door mijn naam misschien
denken dat ik een Franse ben, maar ik
ben gewoon een Nederlandse! Dit jaar
heb ik de eer om penningmeester van
Industria te zijn. Na het afronden van
mijn bachelor Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg besloot ik
om een jaar een andere koers te gaan
varen. We zijn met zijn zessen nu ruim
veertien weken bezig en het bevalt me
erg goed. Het harde werken, de nodige
precisie, het contact met leden en de
nodige borrels en feestjes maken het
samen tot een mooie ervaring. Verder
doe ik al vanaf mijn vierde aan jazz en
klassiek ballet. Dit doe ik nog steeds
met veel plezier en het geeft me erg
veel energie. Cordialement!

Sommigen kennen mij misschien al
van de onderwijscolumn die ik dit jaar
schrijf voor de SCOPE, maar ik zal me
nog even voorstellen. Ik ben Marle, 22
jaar, geboren en getogen in het pittoreske Erp en op dit moment woonachtig in het gezellige Eindhoven. Hoewel
ik dit jaar aan mijn master Operations
Management and Logistics ben begonnen, staat de studie op een laag pitje:
Industria heeft dit jaar prioriteit nummer één. Als Commissaris Onderwijs
ben ik verantwoordelijk voor, u raadt
het al, alle onderwijsgerelateerde zaken. Belangrijke onderdelen van deze
functie zijn de boekenverkoop en vergaderen. De vergaderingen zijn erg
variërend: de ene keer vergader je met
het faculteitsbestuur, de opleidingscommissie of het studentenadviesorgaan, een andere keer zit je om de tafel
met een bachelor onderwijsraad of een
mastercouncil. Je bent dus eigenlijk
een spin in het web tussen verschillende partijen. Zeker dit jaar biedt de functie een grote uitdaging door de invoering van het Bachelor College. Naast de
functiespecifieke taken, begeleid ik dit
jaar de BusinessTrip, de PaparaCIE en
het International Research Project.

Manon Dubois

Marle Muselaers

Penningmeester

Commissaris Onderwijs
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Advertorial

Consultant voor drie dagen:
“Oorverdovende sessies en bikkelen
aan de case!”
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam. Op een prachtige locatie die ons
herinnert aan de weelde van Nederland in
de Gouden Eeuw komen we bij elkaar voor
de A.T. Kearney Strategy Challenge 2012.
Eén voor één druppelen de deelnemers binnen, ik ben zelf een van de laatsten die zich
aansluit. Het blijkt dat ik al een paar mensen ken, waar ik dan meteen een babbeltje
mee maak. Hier blijft het echter niet bij en al
snel staan we gezellig met een behoorlijke
groep voor de deur van dit prachtige gebouw te kletsen. Binnen aangekomen sluiten de consultants van A.T. Kearney aan. Ook
hier valt op hoe snel en makkelijk er contacten ontstaan. Met deze groep beloven het
een paar mooie dagen te worden.

Bob Chermin
2006 – 2009
2008

Voorjaar 2009

2009 – 2010

Najaar 2010
2011
2011 – 2013

Technische Bedrijfskunde
Stichting Bedrijfskunde
Congres Industria
Studentinstructeur
Procesmodelleren
Vice-voorzitter Integrand
Nederland
Minor Finance and Risk
Honors Program
Operations Management
and Logistics

Tijdens de officiële ontmoeting wordt ons
de case uitgelegd. Er wordt ons gevraagd om
voor een kaneelproducent in Indonesië een
strategie te ontwikkelen voor de komende
jaren. Zijn er kansen voor de producent,
waar zitten zwaktes in zijn huidige positionering, welke markten zou de producent
moeten betreden, hoe zorgen we ervoor dat
hij het maximale haalt uit zijn supply chain
en hoe zorgen we ervoor dat de producent
een invloedrijke positie in deze keten kan
krijgen? Een interessante en bovendien real
life case.
Tijdens het werken in teams en de plenaire
presentaties wordt ons stap voor stap uitgelegd hoe A.T. Kearney een dergelijk project
aanpakt. Een leerzame kijk in de keuken van
een internationaal vooraanstaand bedrijf,
die vervolgens direct toegepast kan worden
in de case en later nog van pas zal komen tijdens de studie. Een voorbeeld hiervan is het
structureren van een probleem, waarvoor
de consultants een zeer efficiënte en snelle
methode gebruiken, die ook bij het oplossen
van projecten op de universiteit zeker nog
van waarde kan zijn.
Tijdens de avondactiviteiten krijgen we bovendien de kans om een grote groep consultants van A.T. Kearney te leren kennen.
Erg leuk om in een informele sfeer meer
vragen te kunnen stellen en om te zien dat
de mensen waar je mee zou kunnen werken
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ook nog eens gezellige borrelaars zijn. Dat
uit zich niet alleen tijdens de verschillende
diners en borrels, maar wordt ook duidelijk
als een team inclusief consultants heerlijk
staat te genieten op het podium van een
karaokebar.

“Mooiste herinnering
aan de BC: ‘s Nachts
bij het weglopen
uit de laatste kroeg
nog even een lekkere
inhoudelijke discussie
voeren met een van
mijn groepsgenoten en
dat de volgende dag in
de case verwerken.”
Na deze af en toe oorverdovende sessie is
het op de laatste dag tijd voor de resultaten
van drie dagen bikkelen aan de case. Het
is verrassend en ook zeker interessant om
te zien dat verschillende teams, ondanks
dezelfde werkwijze, met zeer verschillende
oplossingen voor het probleem zijn gekomen. Na de mogelijkheid om ook kennis te
maken met verschillende partners en senior
leden van het kantoor, stelt A.T. Kearney zich
kwetsbaar op en vraagt aan de studenten
om feedback, omdat zelfs een kantoor van
deze omvang nooit te groot is om te leren.
Achteraf durf ik wel te zeggen dat deze business course mijn beeld van consultancy verder heeft verduidelijkt. Daarnaast denk ik
dat ik tijdens de drie dagen een goed beeld
heb gekregen van A.T. Kearney en het werk
dat het bedrijf doet. Als ik me dan bedenk
dat ik dat gedaan heb, terwijl ik lekker heb
gegeten, met goed gezelschap heb gedronken en aan een hele leuke case heb gewerkt,
dan kan ik niet anders concluderen dan dat
deelname een erg goed idee is!

You’ll advise a CEO on a multimillion dollar investment:
are you up for the challenge?

Strategy Challenge 2013

A.T. Kearney Business Course: 13-15 February 2013
You have three days to crack the case, together with 23 other talented students and
supported by A.T. Kearney’s global network. Apply before January 7th and discover
what makes working at A.T. Kearney unique.
Visit www.atkearney.nl for more information; or apply directly by sending
an e-mail attaching your CV and grades (VWO, WO) to Alinde Middel at
recruitment.amsterdam@atkearney.com.

Elevator Pitch
TEKST Digital Workshopper FOTOGRAFIE Bart van Eijden
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“

Dé online workshopoplossing
Vraag: hoe organiseer je binnen één week
een workshop met een grote groep mensen van over de hele wereld zónder ze fysiek bijeen te brengen?
Is het:
a) Ik trek mijn portemonnee en dwing iedereen om tóch naar Amsterdam toe te
komen voor de workshop.
b) Ik vlieg zelf de hele wereld over om mensen te spreken om al hun ideeën te verzamelen. Ik houd van luchthavens en hotel
lobby’s.
c) Ik organiseer een Digital Workshopper
en heb binnen een week van iedereen bijdragen. En dat vanaf de golfbaan.
Onze oplossing is C, de Digital Workshopper. Het is dé online workshop-oplossing
waarmee je als organisatie in een aantal
dagen een workshop houdt over één specifiek bedrijfsvraagstuk met een geselecteerde groep mensen.
Onze klanten krijgen een eigen online platform en een emailcampagne, die alle deelnemers constant mobiliseert en verleidt
om mee te doen. Daarnaast is er een facilitator, die de online discussies stimuleert
en de bijdragen bundelt. Je kunt de Digital
Workshopper onder andere gebruiken om
ideeën te verzamelen, oplossingen te toetsen of strategieën uit te rollen.
We hebben de Digital Workshopper ontworpen, omdat we de afgelopen jaren hebben ervaren dat bedrijven moeite hebben
om de talenten en capaciteiten van hun

medewerkers goed te benutten. Waarom?
Omdat mensen gevangen zitten binnen
hun huidige functie. Terwijl we mensen
vanaf verschillende afdelingen en locaties
met elkaar moeten laten meedenken over
oplossingen. Digital Workshopper maakt
dit mogelijk. Mensen vanuit alle lagen van
de organisatie komen tijdelijk bij elkaar en
werken online samen aan één specifieke
uitdaging.
Zo heeft een van onze klanten, met Digital Workshopper, met de medewerkers
zelf een uniforme procedure over twaalf
fabrieken in Europa weten te implementeren. Van het verzamelen van de verschillende procedures tot aan de daadwerkelijke executie in de fabrieken. En dit in acht
weken tijd! Voorheen duurden soortgelijke
trajecten bij deze klant vaak langer dan
een half jaar.
We doen ook eenvoudigere trajecten. Zo
hebben we de Digital Workshopper bijvoorbeeld ook gebruikt om met een groep
van veertig experts een top tiente maken
om slimmer te werken. Binnen een week
hadden we een schat aan kennis verzameld. Goed voor het netwerk en de kennisdeling.
Omdat de Digital Workshopper nieuw
is, willen we mensen de gelegenheid geven zelf te ervaren hoe het werkt. Iedere
maand hebben we een ‘openbare’ workshop. Geef je op via de website: www.digitalworkshopper.com.

”

Wie?

Elevator Pitch

Tom Rijks en Roland Breedveld, twee oudstudiegenoten van de TU/e, change pioniers,
engagement experts en ontwerpers van de
Digital Workshopper.
Website www.digitalworkshopper.com

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
Het Bachelor College is nu enkele maanden
onderweg. Het was spannend voor de
eerstejaars, maar ook voor de docenten die het
Bachelor College-concept eindelijk werkelijkheid
zien worden. Baukje Osinga, al twaalf jaar
studieadviseur van Technische Bedrijfskunde bij
de universiteit, licht deze academische revolutie
en haar rol daarin toe.
TEKST Bob Pijnenburg FOTOGRAFIE Sander Peters

¡Viva la Revolución!
Het Bachelor College is in september
van start gegaan. Het revolutionaire
onderwijssysteem laat de studenten vrij
in de richting van hun studie. Hiermee
wil de universiteit een andere doelgroep
aanspreken, een doelgroep gewenst door
de nieuwe technische arbeidsmarkt.
“Het bedrijfsleven vraagt een ander type
ingenieur,” stelt Osinga. “Bedrijven vragen mensen die op de behoeften van de
maatschappij zijn ingericht. Socialer,
maar ook bèta-georiënteerd, dus niet alleen de harde bèta-studenten.” Het Bachelor College speelt hierop in.
Studieopbouw
De bachelor wordt opgedeeld in 12
kwartielen. Per kwartiel heeft de student
maar een beperkt aantal vakken, zodat
de focus op de vakken individueel beter
wordt. Dat aantal vakken was eerst nog
vijf of zes, nu zijn het er drie. Hierdoor
wordt de aandacht beter verdeeld tussen de interessante vakken, of vakken
met veel groepswerk en vakken die wat
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meer inzicht vragen. Ook vinden er
meer tussentoetsen plaats, zodat zowel
de student als de docent tijdig feedback
krijgt over zijn of haar prestaties. Hierdoor optimaliseert de universiteit het
niveau van de studie en de colleges. “De
lat moet hoog gelegd worden, zo zullen
de studenten boven zichzelf uitstijgen. “

systeem, dan is daar toch plaats voor. Zo
ontstaat er meer differentiatie onder de
studenten.

Het nieuwe systeem beschikt allereerst
over basisvakken, die de basis vormen
van een technische studie. Daarnaast is
er een specifieker aanbod in de majorvakken, om de specialisatie in de gekozen richting te faciliteren. Verder zijn
er de USE-vakken, ‘User, Society and
Enterprise’, gericht op de verbinding
van de technologie en de gebruiker en
tot slot is er een keuzeruimte. Om de
wens van de vernieuwende markt te vervullen, zullen er breed opgeleide bètastudenten moeten komen. Dit kan door
de studenten zelf keuzevakken te laten
kiezen. Mocht de bètastudent toch de
verdieping in willen, zoals in het oude

Verloop van de studie
Alle studenten hebben een startgesprek
gehad. Ze zijn hierdoor meer geïnformeerd over de studie, het Bachelor College, de verwachte studiehouding en de
begeleiding. Als de student zich niet op
zijn/haar plek voelt, dan kan diegene
zich nog terugtrekken voordat de studie
van start gaat. Nadat de studie is begonnen, vallen er toch nog studenten af. Het
uitvalpercentage is al jaren een derde.
Dit percentage is onafhankelijk van criteria zoals het bindend studieadvies; het
blijft constant. “Ik ben benieuwd of dat
percentage daalt, maar het niveau van
de studenten is belangrijker dan het

Baukje in 5 vragen
01 Wat is typisch Baukje?
“Lachen en plezier hebben. Ook
typisch is het werken met gebaren.
Ik denk in plaatjes; de dingen die ik
waarneem vormen een beeld. Als ik
iets wil uitleggen, verzin ik daar een
plaatje bij. Je moet wel opletten of
de ander wat kan met dit ‘in beelden
communiceren’, anders komt de
boodschap niet over.”
02 Aan welke eigenschappen erger je
jezelf?
“Ik kan geen nee zeggen en ik kan niet
bot zijn.”
03 Wat was er eerder, de kip of het ei?
“Ik geloof in de schepping, met of
zonder oerknal, dat doet er voor mij
niet toe. Het is in ieder geval gemaakt
door een hogere macht.”
04 NRC of De Volkskrant?
“De Trouw, van thuis uit hadden we de
Trouw, daar zat een Christelijke inslag
in. Het is prettig gevoed te worden
door de visies uit die hoek.”
05 Welke auto rijdt u?
“Een Mazda 626, maar ik gebruik
eigenlijk altijd de fiets. Als ik in een
auto rijd, moet ik iets vervoeren of ben
ik ziek geweest, er zit altijd een reden
achter.”

uitvalpercentage. Het is niet belangrijk
studenten vast te houden die niet willen of kunnen.” De student wordt naar
verwachting dankzij dit Bachelor College bewuster van zijn keuze, vanwege
de vrijheid om een gepast programma
te kunnen kiezen. “De student moet tot
zijn recht komen.”
Beren op de weg
De studenten zelf moeten hard werken.
Door de tijdsdruk zal de achterstand
groot zijn als een week college wordt gemist. Maar niet alleen de studenten van
het eerste jaar voelen deze druk. Ook de
tweedejaars voelen de hete adem van het
Bachelor College in de nek. Wanneer zij
een vak niet halen, wordt een vervangend vak geregeld, wat toch niet volledig
dezelfde stof dekt als het originele vak.

Hoewel op papier het systeem uitstekend zal functioneren, is er toch nog wat
werk voor de boeg. Docenten moeten
hele nieuwe vakken ontwikkelen, vanuit
vakken die eerder in een andere vorm
werden gegeven en vaak een andere stu-

“Ik ben een soort
praatpaal, als er iets
is, wordt er al snel
gezegd: ‘Ga maar
naar Baukje!’”
dielast droegen. Deze vakken moeten
wel in één keer staan, omdat de tijdsdruk erg hoog is. Het onderwijsconcept
moet rekening houden met reflectie en
feedback en de roostermakers moeten
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ook werken met tijdssloten waarmee
ze weinig ervaring hebben. Kortom, er
is nog werk aan de winkel. “Het is een
revolutionair systeem. Ik sta volledig
achter het programma. Het eerste jaar is
helemaal geregeld, maar het roosteren
van de tweedejaarsvakken is het spannendst. Dit zal toch afgestemd moeten
worden op eerstejaarsvakken die nog
niet gehaald zijn. Een hele klus.”
De ANWB van de TU/e
Baukje Osinga kent het Bachelor College door en door. Als studenten problemen of onduidelijkheden hebben
met betrekking tot hun studie kunnen
ze bij Osinga terecht. “Ik ben een soort
praatpaal. Als er iets is, wordt er al snel
gezegd: ‘Ga maar naar Baukje!’” Het is
misschien moeilijk om als studieadviseur in de huid te kruipen van een echte
bètastudent, maar daar ligt een groot
verschil tussen Osinga en de andere

studieadviseurs. We zouden een vrouw
verwachten met roots in sociale studies,
maar niets is minder waar; Osinga is
een echte techneut! Na een studie Levensmiddelentechnologie te Bolsward,

“De ontwikkeling van
studenten is prachtig
en als je daar een
klein steentje aan bij
kan dragen is dat
prima”
heeft Osinga zich gespecialiseerd in milieu. In een patatfabriek heeft ze testjes
gedaan om met bacteriën het afvalwater
te zuiveren. Ze is afgestudeerd in Biologische Afvalwaterreiniging. Daarna
ging Osinga aan de slag bij Paques in
Balk die haar detacheerde bij Heineken
in Den Bosch. “Het was een pilot voor

afvalwaterzuivering. Er zijn in die tijd
grote reactoren ontwikkeld die de zuivering van het afvalwater bevorderen.”
Ze verhuisde naar Eindhoven samen
met haar man, die een baan had bij
Philips. Er kwam een functie vrij als onderzoeksmedewerker op de Technische
Universiteit Eindhoven bij de afdeling
Scheikunde voor Biologische Luchtreiniging. Haar functie: beheer van het laboratorium, reactoren met bijbehorende
meetapparatuur ontwikkelen, bouwen
en testen van labschaal tot pilotinstallaties, begeleiden van studenten en verzorgen van practica. Bacteriën werden
gekweekt op diverse materialen (onder
andere pvc), die de langsstromende vervuilde lucht reinigden; een biologische
manier van luchtreiniging. Maar het gezin breidde zich uit en Osinga besloot
parttime te gaan werken. “De bacteriën
groeien elke dag door en dus ook op de
parttime dagen.” De functie was niet te

Baukje Osinga

Studieadviseur Technische Bedrijfskunde

Studieadviseur sinds
2000
Studie
Levensmiddelen Technologie, Biologische
Afvalwaterreiniging
Wilde vroeger worden
Wiskunde- of scheikundelerares
Vorige werkgevers
Paques (Balk)
Heineken (Den Bosch)
Onderzoeksmedewerker Scheikunde voor
Biologische Luchtreiniging (Eindhoven)
Burgerlijke staat
Getrouwd en heeft twee kinderen
Hobby’s
Buiten zijn, boeken lezen en bewegen

“Voor mij is buiten
zijn, boeken lezen en
bewegen essentieel”
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combineren met Osinga’s leefstijl. Een
andere functie werd haar toegewezen:
labbeheerder. Deze functie was echter
niet voor haar bestemd en ze begon te
kijken naar andere mogelijkheden. Er
was keuze tussen het beheren van pro-

“De lat moet hoog
worden gelegd, zo
zal de student boven
zichzelf uitstijgen”
jecten of een functie in de richting coaching en begeleiding. Een lastige keuze,
want beide functies spraken haar erg
aan. Er kwam een functie vrij als studieadviseur bij Technische Bedrijfskunde.
Er lag, zoals bij haar vorige opleidingen,
een verbredende kijk op bedrijfsprocessen. Ze wilde studenten informeren
over de studie en de studenten daarin
coachen en adviseren. “Gaandeweg
komt de persoonlijkheid naar boven.
Ik vind techniek fascinerend, maar ik
wilde de diepte niet in.” Het Bachelor
College verandert al een beetje haar
functie als studieadviseur. Nu komen
de docentcoaches erbij, zodat de rollen
gaan schuiven. Hierdoor zal ze in de toekomst toch andere taakomschrijvingen
gaan krijgen. Ze vindt het adviseurschap
heel erg leuk, vanwege het contact met
de studenten, maar ook vanwege het
cijfermatige systeem dat erachter zit.
Het is een combinatie van een sociale
en een analytische baan. Osinga geeft
advies aan studenten over de keuzes die
zij kunnen maken over hun toekomst.
“Mijn doel is dat studenten op hun plek
komen.” Ze wil dat de student bewust
wordt van de studie en zelf keuzes gaat
maken. “De ontwikkeling van studenten
is prachtig en als je daar een klein steentje aan bij kan dragen is dat prima.” De
student ontmoet mensen die hem kunnen begeleiden; daar moet hij zijn voordeel mee doen.
Extramuraal
Naast haar baan is Osinga actief in de
kerk. Ze doet veel jeugdwerk en is secretaris van de jeugdraad. Ze houdt veel van
fietsen en lopen, in de natuur zijn, in de
tuin werken en boeken lezen. “Ik moet
veel buiten zijn, dus is een kantoorbaan
eigenlijk niets voor mij. Voor mij zijn
buiten zijn, boeken lezen en bewegen
essentieel; de drie B’s.” Ze leest veel, ongeacht genre of schrijfstijl. “Schrijvers
schilderen echt met woorden. Ze zijn
zo taalvaardig dat ze een plaatje kunnen

“Mijn doel is dat
studenten op hun plek
komen”

schilderen met woorden, zodat je het
voor je ziet.” Voor vakantie is gelukkig
nog tijd. Zwitserland is toch het favoriete vakantieland. Echter dit jaar was
de bestemming noordelijker. “Dit jaar
zijn we in Noorwegen geweest, een land
met vele contrasten, zee en fjorden. De
kinderen hadden na een bepaald moment mij een verboden woord gegeven;
ik mocht niet meer zeggen: ‘oh, wat een
mooi uitzicht!’”

revolutie mogen we natuurlijk niet spreken, maar het Bachelor College zorgt
wel voor grote veranderingen in het onderwijssysteem. Of deze veranderingen
ervoor zullen zorgen dat de universiteit
de marktwens kan vervullen, moet zich
over 4 à 5 jaar uitwijzen zodra de eerste lichting Bachelor College-ingenieurs
aan de slag gaat als uiterst bekwame bollebozen.

Al mochten Osinga of andere bedenkers
van het Bachelor College niet in de geschiedenisboeken komen als nieuwe
Copernicus, toch is het voor de universiteit een grote stap in een vooralsnog
onbekende richting. Over een echte
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Faculteit
Sinds september werkt in de A-gang dr. Simone
Resing als de nieuwe adjunct-opleidingsdirecteur
van de faculteit. Een eerste aankleding van
haar kantoor bestaat uit foto’s en posters van
schilderijen die ze zo snel kon vinden. Hier
vertelt ze over haar achtergrond, haar passie voor
sportstadions en haar toekomstplannen voor de
opleiding.
TEKST Boudewijn Kryne

Ken je faculteit
Wiskunde en mensen
Simone is haar academische carrière
begonnen aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam, waar ze tussen ’89 en ’94
econometrie studeerde. Hierna is ze
naar Eindhoven gekomen om te promoveren op wachtrijmodellen. Hoewel dat
een wiskundepromotieplek was, hebben wachtrijmodellen ook veel te maken
met bedrijfskunde. Ze worden veelvuldig gebruikt door de mensen van OPAC
om logistieke processen te analyseren.
Wachtrijmodellen helpen bijvoorbeeld
om te berekenen hoe dataverkeer het
beste kan plaatsvinden. Je kunt je voorstellen dat mensen continu smsjes en
internetdata heen en weer sturen, maar
dat een zendmast slechts een beperkte
hoeveelheid verbindingen tegelijk kan
maken. Met behulp van wachtrijmodellen is dan te zien wie wanneer behandeld moet worden om alles zo snel mogelijk te verwerken.
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Na vier jaar was Simone netjes op tijd
klaar met haar promotie. Ze is toen in
Eindhoven begonnen bij het adviesbureau CQM (Consultants in Quantitative
Methods) als consultant. In lijn met
haar eerdere werk heeft ze daar allerlei
wiskundige modellen gemaakt voor productiebedrijven. Ze heeft bijvoorbeeld
geadviseerd bij het bouwen van fregatten, maar ook bij Heineken uitgezocht
hoeveel kratten er per jaar geproduceerd
moesten worden. Die dingen zijn nogal
prijzig en mensen (laten we eerlijk zijn:
studenten) ‘vergeten’ ze wel eens terug
te brengen.
Enfin, acht jaar later wilde ze wat minder wiskunde en wat meer werken met
mensen. Zoals ze het zelf zegt: “Je helpt
steeds intensief bij het adviseren welke
kant een bedrijf op moet, maar daarna
verlies je alle betrokkenheid.” Ze is toen
terecht gekomen bij de gemeente Venlo

om als organisatieadviseur ervoor te
zorgen dat de verschillende afdelingen
beter gaan samenwerken. Iedereen die
ooit een gemeentehuis is binnengelopen, heeft wel eens ervaren dat je zelf uit
moet zoeken bij welke balie je moet zijn
en dat de baliemedewerkers je steeds alleen maar met hun eigen specialisme
kunnen helpen. In Venlo moest Simone
ervoor zorgen dat de klant een probleem
centraal kon neerleggen, waarna de
verschillende afdelingen allemaal hun
diensten kwamen aanbieden. Klinkt
goed natuurlijk, maar dan moeten ze
wel leren samenwerken: een opdracht
voor Simone.
Na een jaartje of vijf was ze daar toch
ook wel weer klaar en toe aan een nieuwe uitdaging. ”Ik zet graag nieuwe dingen op, ik wil vanalles gezien en gedaan
hebben. Mijn rode draad is ontwerpen
en verbeteren.“ Zonder iets nieuws is

Foto Sander Peters

Simone Resing

Foto Sander Peters

Simone Resing is geboren in 1971 te
Haarlem. Ze is getrouwd met Jacques
Resing, een universitair docent wiskunde
op de TU/e. Samen met haar man, die ze
kent van haar promotietijd in Eindhoven,
heeft ze een zoontje van 9: Jacco. Sinds
7 jaar wonen ze met zijn drieën in het
authentieke dorpje Lierop, bij Someren.
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Foto Simone Resing

Sportstadions

Simone al vrij snel niet meer geïnteresseerd, maar toen startte de TU/e met het
nieuwe Bachelor College.

is ze bijvoorbeeld naar Lake Placid gegaan
om te kijken bij de skischans. In de Dolomieten heeft het gezin de schaatsbaan in
Baselga de Pinè bezocht. Sowieso reist ze
graag veel, maar het leukste aan de reis is
toch vaak wel het stadionbezoek. Hoewel ze
niet naar London2012 is geweest, had ze eigenlijk heel graag gewild. Haar grote droom
is om een keer naar een Wimbledon-finale
te gaan.

een mix zijn, anders is het saai.“ Nu ook
haar kantoor een beetje op orde is, kan
ze beginnen met het echte werk: als eerste heeft ze alle vakken van de oude en
de nieuwe bachelor bekeken. Op basis
daarvan heeft ze een overzicht gemaakt
van welke vakken inhoudelijk overlappen zodat overgangsregelingen kunnen
worden vereenvoudigd.

studenten kunnen dan tijdens hun hbostudie al extra vakken volgen aan de
TU/e. Dat programma werkt dan als een
pre-master, zodat ze daarna direct de
masteropleiding in kunnen stromen.

Naast het nieuwe Bachelor College gaat
Simone zich ook bezig houden met het
vergroten van de instroom van hbostudenten in de masteropleidingen.
Het plan is dat er een soort Honors
Programma komt voor de hbo‘ers zodat je ze binnenlokt bij de studie. De

Foto Sander Peters

Nieuwe studenten
Onze facultelt kent drie opleidingsdirecteuren. Een directeur voor bacheloropleidingen in zijn geheel en twee
adjunct-opleidingsdirecteuren
voor
de twee subfaculteiten. Simone is een
van die twee laatste en wel voor Industrial Engineering. In haar eerste maand
heeft ze zich vooral bezig gehouden met
iedereen leren kennen en zichzelf settelen: ”Het is leuk om hier mensen van
vroeger te herkennen, maar gelukkig
zijn er ook veel nieuwe mensen. Er moet

Simone is een actief sportster. Het hele gezin tennist, wat ook de basis was voor de
naam van haar zoontje (Jacco Eltingh). Zelf
coacht ze het tennisteam van haar zoontje.
Haar echte passie is echter het bezoeken van
sportstadions! Tijdens elke reis bezoeken ze
wel een voetbalstadion, een oud Olympisch
stadion, een ijshockeystadion etc cetera Als
er tijdens de reis een omweg gemaakt moet
worden, is dat altijd te verantwoorden met
een stadionbezoek. Toen ze in New York was
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Simone kijkt met veel plezier uit naar
haar toekomst hier. Het lijkt er op dat
er een boel veranderingen aankomen,
een situatie waarin ze zich op haar plek
voelt. De komende paar jaar gaat ze dan
ook nergens heen. SCOPE wenst haar
veel succes met haar toekomstige werk!

Faculteit

Foto Euromx

Onderzoek

De TU/e krijgt de leiding over een Europees project waarin geavanceerde
informatievoorzieningen ervoor gaan
zorgen dat de transportsector efficiënter en groener wordt.
De transportvraag wordt telkens groter, wat leidt tot bekende problemen,
zoals files op de weg en een verhoogde
CO2-uitstoot. Het aanpakken van de
transportinfrastructuur zelf, door bijvoorbeeld wegen te verbreden, voorziet maar voor een deel in een oplossing voor deze problemen. Daarom
gaat het GET Service-project een andere, informatiegebaseerde oplossing
ontwikkelen. Een goed voorbeeld van
een transportprobleem dat op een
informatiegebaseerde manier moet
worden aangepakt, is het probleem
van ‘empty vehicle-kilometers’. Eerder
Europees onderzoek toont aan dat 25%
van de kilometers die door trucks worden gereden, met lege trucks worden
gereden. Dat is een probleem, want
lege trucks veroorzaken wel files en
stoten wel CO2 uit, maar leveren niets
op; ze kosten het transportbedrijf alleen maar geld. Het is ook vooral een

informatieprobleem, want als een
truck leeg naar de haven van Rotterdam rijdt, dan is dat alleen, omdat het
transportbedrijf niet wist dat er ergens onderweg een vracht op te halen
was. Door informatie over beschikbare
vrachten toegankelijk te maken, kan
het aantal ‘empty vehicle-kilometers’
worden gereduceerd en elke reductie
die we op die manier kunnen realiseren, is pure winst.
Het op een goede manier verzamelen
en doorgeven van informatie is een
uitdaging op zich, want het gaat om
enorme hoeveelheden. Smartphones
kunnen bijvoorbeeld iedere seconde
de locatie en snelheid van elke truck
in Europa doorgeven. Op hetzelfde
moment zitten er vaak gaten in de
informatie, bijvoorbeeld als de smartphone tijdelijk buiten het bereik van
een GSM antenne is. De informatie is
vaak ook niet op het juiste niveau van
detail. De haven van Rotterdam wil
bijvoorbeeld vooral weten wanneer
de truck verwacht wordt, niet waar de
truck op ieder moment is. Het project
gaat er daarom voor zorgen dat er een

platform komt dat elke gebruiker op
ieder moment de informatie geeft die
voor hem of haar relevant is.
Het project gaat bovenop de informatievoorziening ook functies ontwikkelen voor het plannen, volgen en sturen van goederentransport. Hiervoor
werkt de TU/e niet alleen, maar zijn
ook partners betrokken als IBM dat een
deel van de software zal ontwikkelen,
:Portbase, de informatieverzamelaar
en -verstrekker van de havens van Rotterdam en Amsterdam; en Jan de Rijk,
een grote transporteur. Ook betrokken zijn bedrijven als TomTom, DHL en
Kuehne+Nagel.
Het project heeft een totaalbudget van
ruim 5 miljoen en ontvangt bijna 3,3
miljoen subsidie van de EU. Het project
wordt binnen de TU/e getrokken door
de faculteit Industrial Engineering and
Innovation Sciences. Remco Dijkman
en Paul Grefen van de capaciteitsgroep
Information Systems zijn de projectleiders.
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Internationaal
Studeren in het buitenland, het lijkt steeds vaker een vanzelfsprekende stap
voor studenten Technische Bedrijfskunde. Naast Azië en Zuid-Amerika zijn
er ook tal van mogelijkheden dichter bij huis. In deze SCOPE vertelt Anouk
Suntjens over haar internationale semester.
TEKST Billie Cuppen

Wenen, universiteitsstad in hartje
Europa

“Finland,
Denemarken, Spanje,
Duitsland, maar ook
Amerika, Mexico en
Australië, ze komen
overal vandaan!”
Nadat er uitsluitsel was over de bestemming, kwamen de praktische zaken aan
de orde. Vanuit de Weense universiteit
was veel informatie beschikbaar en ook
woonruimte was snel geregeld. Een woningcorporatie, vergelijkbaar met het
Eindhovense ‘Vestide’, verhuurt studentenkamers en -appartementen, waarbij
buitenlandse studenten voorrang krijgen. Anouks appartement, dat ze deelt
met drie Australische studentes, bevindt
zich in een complex met zo’n driehonderd andere studenten en is gelegen
vlakbij een metrostation en op slechts
tien minuten van het centrum van de
stad.
SCOPE December 2012

38

Wirtschaftsuniversität Wien (WU)
Hoewel de officiële colleges aan de WU
pas begin oktober begonnen, ging de
taalcursus Duits al direct in september van start. Daarnaast heeft Anouk
na aankomst in Wenen deelgenomen
aan het drie weken durende oriëntatieprogramma. “Dit programma is een
speciale introductie voor tweehonderd
buitenlandse studenten aan de universiteit. Met een groep van zo’n 30 tot 35 studenten hebben we de veelzijdigheid van
Wenen leren kennen en meer gezien
van het studeren en leven in deze stad.
Bovendien heb ik ook in één klap heel
veel nieuwe mensen leren kennen.”
Waar voorheen de exchangestudenten
veelal van Amerikaanse afkomst waren,
zie je nu ook veel meer Europeanen in
Wenen. “Finland, Denemarken, Spanje,

Foto Yu-Yee Lien (flickr)

Keuzeproces
Anouk Suntjens is in september begonnen aan haar internationale semester
aan de Wirtschaftsuniversität Wien/
Vienna University of Economics and
Business te Wenen. Eigenlijk stond haar
gehele studie al vast dat ze naar het buitenland wilde. Een half jaar oriëntatie
op de vele mogelijkheden resulteerde
in het wegstrepen van bestemmingen.
De Spaanse taal en het wat onveilige gevoel lieten Zuid-Amerika afvallen en ook
Azië trok haar niet zo. Reden dus om
eens wat andere universiteitssteden te
bekijken, waaronder in Europa. Anouks
afstudeerbegeleider, dr. Pieter van Gorp,
bleek over verscheidene contacten te beschikken en na wat communicatie over
en weer was een nieuwe studiebestemming geboren: Wenen.

Duitsland, maar ook Amerika, Mexico
en Australië, ze komen overal vandaan!
Daarnaast zie je ook wat Nederlanders.
Er zijn wel contracten tussen de WU en
Nederlandse universiteiten, maar dus
niet met de TU/e.”

“Als er overgeschakeld
wordt naar plat
Weens, dan wordt het
wel lastig”
Vanuit het Erasmus Buddy Network,
een organisatie die feesten, trips en andere evenementen organiseert voor alle
WU-exchangestudenten in Wenen, zijn
er vele activiteiten waarbij je het Oostenrijkse studentenleven kan proeven.

“Elke maandag- en woensdagavond worden er feestjes georganiseerd in bars en
clubs waar je cocktails kan krijgen voor
slechts vijftig cent! Hier komen dan ook
erg veel buitenlandse studenten op af”,
vertelt Anouk.
Het Weense leven...
Wenen is met haar 1,7 miljoen inwoners een grote stad. Mede door het feit
dat het een Europese stad is, viel de cultuurshock volgens Anouk echter reuze
mee. “Natuurlijk moet je wennen aan
de mensen, de Duitse taal en het feit dat
alles nieuw en onbekend is, maar toch
voelde ik me snel thuis in deze stad.”
Het Oostenrijks dialect valt daarentegen
niet mee: “Het Oostenrijkse dialect op
het Duits is wel enigszins te verstaan,
maar als er overgeschakeld wordt naar
plat Weens, dan wordt het wel lastig.”

01

Cultuur is in Wenen in ruime mate
aanwezig. Wenen is een mooie, schone
maar vooral ook bruisende stad en kent
vele authentieke gebouwen. “De stad
zelf geeft een veilig gevoel en dat vind
ik erg fijn. Er lopen metrolijnen door
de gehele stad, dus dat biedt mogelijkheden. Ik dacht eerst een fiets te gaan
kopen, maar dat heb ik uiteindelijk niet
gedaan. Toch mis ik mijn fiets wel.”
“Wat me opvalt, is dat men bij de lunch
echt een enorme hoeveelheid eet. Het
is te vergelijken met ons avondeten. En
dan zou je misschien denken dat ze ’s
avonds minder eten, maar niets is minder waar!” Op de vraag wat een typisch
Weens gerecht is, antwoordt Anouk:
“Sachertorte! Dat is zó lekker! En natuurlijk de Wiener Schnitzel.”
…en daarbuiten
Ook buiten de grenzen van Wenen valt
veel te beleven. Onder andere vanuit het
Erasmus Buddy Network heeft Anouk
al verschillende uitstapjes gemaakt naar
andere steden in zowel Oostenrijk als de
omliggende landen. Zo is ze eind september met de partytrein naar het Oktoberfest in München geweest. Lachend
vertelt ze: “Als je denkt dat die halveliterpullen in The Villa zwaar zijn, dan zou
je het Oktoberfest eens moeten bezoeken. Die literpullen zijn zó zwaar, daar
heb je echt een tafel voor nodig!”
Daarnaast staan de volgende uitstapjes
alweer gepland. Budapest, Praag en Bratislava staan op Anouks lijst om op korte
termijn bezocht te worden. Dus, ook al
ligt het allemaal op hetzelfde continent,
zowel in als buiten Wenen is genoeg te
zien en te beleven!

Anouk Suntjens

Masterstudent Operations
Management and Logistics aan de TU/e

Leeftijd 23
Woonplaats Wenen
Afstudeerrichting Information Systems
Vakken WU E-services, Privacy and Security,
IT Risk, Security and Compliance, IS and
Society & Business German (keuzevak)

Daarom Wenen!
-

-

Centraal in Europa
Op en om de universiteit is alles
goed geregeld, er zijn gidsen voor
alles
Open mentaliteit
Veel reismogelijkheden
Vanuit het Erasmus Buddy Network
wordt heel veel georganiseerd
Sachertorte en Wiener Schnitzel

01 Het ‘Kunsthistorisches Museum’ in
Wenen
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Internationaal

StudyPortals
Voor en door Europa
Het begon als een spin-off van ESTIEM en is
inmiddels uitgegroeid tot hét Europese platform
voor studiekeuzes: StudyPortals. Het bedrijf
maakt een grote groei door en won in 2009 de
New Venture Award voor de meest sociale en
innovatieve start-up.
TEKST Jaap Arts

Europa kent een uniform universiteitensysteem sinds de bachelor-masterstructuur begin deze eeuw is ingevoerd.
Dit systeem heeft ervoor gezorgd dat
het voor studenten gemakkelijker is om
tijdens hun studie een periode in het
buitenland te gaan studeren, hetgeen
tegenwoordig steeds meer wordt gestimuleerd. “Door de enorme overvloed
aan informatie dreigen studenten echter
snel het overzicht te verliezen,” vertelt
Joran van Aart, sinds 2009 werkzaam
bij StudyPortals en hoofd van de afdeling ‘Student Value’. “Vandaar dat we
in 2007 zijn begonnen met een het ontwikkelen van een keuzeplatform in de
vorm van verschillende portals waar alle
informatie wordt gebundeld.

“Studenten dreigen
snel het overzicht te
verliezen”
In eerste instantie alleen voor alle masters in Europa en later zijn daar onder
andere ook portals voor bachelors en
PhD-plaatsen aan toegevoegd.” In het
begin kostte het StudyPortals veel moeite om universiteiten in heel Europa te
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overtuigen om mee te werken aan de
ontwikkeling van het platform. “Toen
we na een jaar steeds meer bezoekers
op onze site kregen, draaiden de rollen
juist om. Universiteiten benaderden ons
voor een samenwerking zodat ook informatie over hun opleidingen op onze site
te vinden was.”
Europese Commissie
Voor de ontwikkeling van de portals ontvangt StudyPortals vaak een subsidie uit
Brussel, maar daarbij draait het volgens
Van Aart niet alleen om het ontvangen
van geld. “Het zorgt voor een keurmerk
voor goede kwaliteit. Subsidies helpen
ons bij de ontwikkeling van ons product,
maar uiteindelijk moeten we ook zonder
subsidies kunnen blijven bestaan. Vandaar dat we bij nieuwe projecten steeds
laten zien dat we in de toekomst ook
onafhankelijk en winstgevend kunnen
blijven, iets wat de Europese Commissie
zeer op prijs stelt.”
Business model
StudyPortals is gratis voor zowel studenten als universiteiten en dat zal het ook
blijven. “Hierdoor zijn veel universiteiten bereid mee te werken en kunnen we
het meest complete overzicht bieden.

Dit zorgt ervoor dat steeds meer studenten onze site bezoeken. Momenteel ontvangen we zelfs meer dan 2,2 miljoen
unieke bezoekers per maand,” vertelt
Van Aart.

“Momenteel
ontvangen we meer
dan 2,2 miljoen
unieke bezoekers per
maand”
Een dergelijk aantal bezoekers maakt
het voor universiteiten natuurlijk interessant om te adverteren en door het
verkopen van advertenties genereert
StudyPortals haar inkomsten. “Universiteiten kunnen tegen een vergoeding
meer opvallen, bijvoorbeeld door hoger
op de lijst met zoekresultaten te komen.” Verder bestaat er voor universiteiten een mogelijkheid om hun logo en
extra informatie over de onderwijsinstelling op de site te vermelden.
Innovatie
Dat StudyPortals niet stilstaat, maar
continu bezig is met innovatie en

2.200.000
Unieke bezoekers per maand
39 teamleden

Waaronder meerdere (oud-)studenten
Technische Bedrijfskunde

Foto Study Portals

15 nationaliteiten

6.000

20.000

2.000

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen

PhD opleidingen

28.000 opleidingen
1.225 universiteiten
40 landen

= universiteit
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Joran van Aart

Foto Study Portals

Hoofd Student Value team bij
StudyPortals

uitbreiding blijkt wel uit het feit dat er
onlangs een zesde portal is gelanceerd:
de Distance Learning Portal. Deze portal biedt ondersteuning bij het zoeken
naar mogelijkheden om op afstand een
bepaalde opleiding of cursus te volgen.
Momenteel is men binnen StudyPortals
bezig om de contacten met studenten
interactiever te maken. “We willen studenten graag een zo persoonlijk mogelijke overzicht bieden, waarbij alle
relevante zaken in één duidelijk venster
worden vermeld. Uiteindelijk is het ook
de bedoeling dat we universiteiten kunnen laten zien dat studenten daadwerkelijk via ons bij hen terecht zijn gekomen,
wat ons helpt om onze meerwaarde aan
te tonen,” aldus Van Aart.
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Met het meest complete overzicht van
onderwijsinstellingen en opleidingen
in heel Europa is StudyPortals.eu dé site
voor studenten die plannen hebben om
tijdens hun studie naar het buitenland
te gaan. De medewerkers van dit bedrijf
zijn het er allemaal over eens: een tijd
studeren aan een universiteit in het buitenland levert veel nieuwe inzichten op,
is goed voor je persoonlijke ontwikkeling en is een ervaring voor het leven!

Joran van Aart, hoofd van de afdeling
Student Value, is sinds 2009 werkzaam
bij StudyPortals. Hij studeerde Industrial
Design aan de TU/e en kwam min of meer
toevallig bij StudyPortals terecht. Na enkele
gesprekken was het voor hem duidelijk,
hij had zijn droombaan gevonden. De
afdeling Student Value houdt zich bezig
met het behoud van de leidende positie
van StudyPortals en is continu bezig om de
waarde voor studenten te vergroten. Als
verantwoordelijke voor deze afdeling heeft
Joran contact met allerlei betrokkenen
zoals internationale studieverenigingen,
universiteitsmedewerkers en de Europese
Commissie. Uiteindelijk is het doel dat
alle verschillende belangen worden
samengebracht in één goed ontworpen
‘product’, een opgave die perfect aansluit
bij zijn opleiding Industrial Design.

En verder
26 Landen, 68 universiteiten, 1000 studenten, met maar 1 doel: de titel
’Europe’s Industrial Engineering and Management student of the Year‘
winnen. Dit is waar de T.I.M.E.S.-competitie voor staat.
TEKST Yorick Heidema FOTOGRAFIE Bart van Eijden

Europees TBdkstudent van het jaar
Wat heb ik geleerd
van de T.I.M.E.S.?
Geoffrey van IJzendoorn
De T.I.M.E.S. is vergelijkbaar met de Champions League voor Technisch Bedrijfskundigen. Je leert goed te structureren, teamprocessen beter te managen en je leert je
kennis beter toe te passen. Bovendien leer
je ook met presteerdruk om te gaan: een
goede voorbereiding op je carrière dus.

Arjan Gorter
Ik heb geleerd hoe je theorie efficiënt in de
praktijk toepast. Je krijgt een case van een
bedrijf die gerelateerd is aan wat je tijdens
je opleiding hebt geleerd. Nu is het aan jou
om in drie uur tijd die theorie te vinden, toe
te passen op het probleem en je resultaten
te presenteren. Hierbij is het ook belangrijk
om de kracht van pauzes en een goed geselecteerd en gebalanceerd team niet te vergeten.

David Brandstädter
De opgaves die je op de universiteit krijgt
zijn vooral gericht op de analyse en je aanpak voor het probleem. Maar tijdens een
competitie is het publiek meer gericht op
je conclusie. Verder heb ik ook geleerd dat
je niet alleen moet verdedigen wat je als
conclusie hebt, maar ook wat je achterwege
hebt gelaten. Uiteindelijk moet ik ook zeggen dat je niet kunt winnen zonder dames
in je team, dus creëer een divers team.

Antti Mattila

Wat is de T.I.M.E.S.?
T.I.M.E.S. is een case competitie dat het vlaggenschip van ESTIEM is. Tijdens deze competitie competeren verschillende teams van
drie tot vier personen door een bedrijfscase
te maken. Deze case gaat over de bestuurlijke en technische aspecten van Technisch
Bedrijfskunde en duurt drie en een half uur.
Nadat ze de case hebben gemaakt presenteren ze hun resultaten voor een jury. Dit jury,
bestaande uit zowel vertegenwoordigers
van het bedrijf als universitaire professoren,
zal oordelen op verschillende criteria, zoals

de haalbaarheid en kwaliteit van de oplossing. De teams worden eerst op één case beoordeeld tijdens een lokale kwalificaties. De
winnaars hiervan gaan door naar de halve
Finale ergens anders in Europa waar ze twee
cases moeten maken. Uiteindelijk strijden
de winnaars van de halve finale tijdens de
finale door drie cases te maken. En de Uiteindelijke winnaars worden bekroond met
de prestigieuze titel: ‘’Europe’s Industrial
Engineering and Management student of
the Year’!

Ik heb geleerd om zelfverzekerd te zijn voor
een publiek en mezelf duidelijk en met autoriteit te presenteren. Verder heb ik ook
geleerd om onder tijdsdruk goed te presteren. Als laatste denk ik ook goede banden
met bedrijven te hebben gekregen door de
T.I.M.E.S.
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“De T.I.M.E.S. is
vergelijkbaar met de
Champions League
voor Technisch
Bedrijfskundigen”
Waarom zou je mee
moeten doen aan
de T.I.M.E.S.?
Geoffrey van IJzendoorn
Naast het feit dat het goed op je CV staat en
dat je er veel van leert is het ook erg goed
om in contact te komen met bedrijven. Zo
heeft mijn succes in TIMES voor mij deuren
geopend bij bedrijven als Schaeffler en de
grote consulting bedrijven. Verder is het ook
gewoon leuk om mee te doen, je reist gratis
en je ontmoet veel internationale studenten.

David Brandstädter

Antti Mattila

Nationaliteit Duits
Geschiedenis
1x Local Qualification
1x Semi-Final
1x Final

Nationaliteit Fins
Geschiedenis
2x Local Qualifications
1x Semi-Final
1x Final

Arjan Gorter

Geoffrey van
IJzendoorn

Masterstudent Operations
Management & Logistics

Masterstudent Strategic Management,
voorheen masterstudent Innovation
Management
Nationaliteit Nederlands
Geschiedenis
6x Local Qualifications
5x Semi-Finals
1x Finals
SCOPE December 2012

44

Masterstudent Innovation
Management

Masterstudent Operations
Management & Logistics
Nationaliteit Nederlands
Geschiedenis
5x Local Qualifications
3x Semi-Finals
1x Final

Arjan Gorter
Om te leren om je skills beter toe te passen
en om wat meer ervaring met de bedrijfssituaties te krijgen.

David Brandstädter
Het traint je om je focus te veranderen en je
leert om veel informatie in een korte tijd te
presenteren.

Antti Mattila
Om je presentatie- en leiderschapsvaardigheden te verbeteren en om je voor te bereiden op je carrière.

Waar je als toekomstige T.I.M.E.S.-deelnemer rekening mee moet
houden?
Geoffrey van IJzendoorn
Wees niet bang als bachelorstudent. Want
ook al win je niet, je leert er veel van. En als
bachelor- , maar met name als masterstudent uit Eindhoven heb je erg goede kansen
in Europa. Verder moet je vooral veel oefenen en naar mijn T.I.M.E.S.-training gaan.
Hier neem ik alles door wat je nodig hebt:
de rolverdeling die wij tijdens ons meest
succesvolle jaar hebben gehanteerd, welk
taalgebruik je moet gebruiken tijdens je
presentatie en hoe je de case het best aan
kunt pakken.

Arjan Gorter
Aan zo veel mogelijk competities meedoen. Niet alleen aan de T.I.M.E.S., maar ook
andere competities zoals de Industria case
night. Hierdoor leer je hoe je je in een consultancy omgeving moet gedragen en hoe je
met tijdsdruk om moet gaan. Verder moet
je ook uitzoeken wat de sterke en zwakke
punten van je teamleden zijn en je team

zo in te zetten dat alle sterke punten maximaal worden ingezet en de zwakke punten
zo veel mogelijk gedekt zijn. En niet te vergeten: Teambuilding is belangrijk, dus doe
eens in de zoveel tijd iets raars, zoals samen
in commando het water in springen, met je
team.

krijgt en hoe je je tijd gaat besteden. Verder
moet je bij het selecteren van je team er rekening mee houden dat ze van verschillende
achtergronden zijn met verschillende vaardigheden.

David Brandstädter
Wat ik mee wil geven is dat je vooral moet
oppassen voor “Group Think”, waarbij
groepsprocessen de kwaliteit van groepsbesluit vermindert doordat er te veel waarde
wordt gehecht aan een unaniem groepsbesluit. Verder wil ik iedereen vertellen om
niet bang te zijn om je eigen mening te verdedigen.

Antti Mattila
Kom vóór de competitie een of twee keer bij
elkaar om te oefenen en je teamstrategie
door te nemen. Ook is het verstandig om het
met elkaar eens te zijn over wie welke taken
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Dossier Paviljoen
Veronique Marks is directeur Huisvesting
bij de Technische Universiteit Eindhoven en
medeverantwoordelijk voor Campus 2020 en
dus ook voor de verhuizing van het Paviljoen.
Wat betekent deze verhuizing voor Technische
Bedrijfskunde?

Eerste stappen in
richting van de
verhuizing
Oprichting TU/e
In 1956 verrees op het terrein ten noorden van het centraal station een laagbouwcomplex, het eerste gebouw van
de Technische Universiteit Eindhoven,
destijds onder de naam Technische
Hogeschool Eindhoven (THE). Een tijdelijk complex dat onderdak bood aan
primaire onderwijsactiviteiten die geen
plaats konden vinden op de andere locaties. Nu, 56 jaar na oprichting, is de
studie Technische Bedrijfskunde nog
altijd gevestigd in dit ‘tijdelijke’ complex
dat beter bekend staat onder de naam
‘Paviljoen’. Hoe kan het dat een tijdelijk
complex zo lang is blijven staan? “Gewoon een kwestie van laten staan en
iedere keer weer verven”, aldus Veronique Marks, directeur Huisvesting bij de
Technische Universiteit Eindhoven.
Het Paviljoen
Het Paviljoen, een gebouw waar een
groot deel van de SCOPE-lezers zijn
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studie Technische Bedrijfskunde heeft
gevolgd. Dat het Paviljoen oud is, het
hier en daar vreemd ruikt, de vloeren
van hout zijn en dat de afstand tot de
rest van de technische universiteit groot
is, neemt de bedrijfskundestudent over
het algemeen voor lief. Marks vult aan:
“De bereidheid van gebruikers om krapper te gaan zitten is niet hoog, maar is
het gebouw nog een renovatie waard?”

“Het gaat een park
worden met gebouwen
in plaats van een
parkeerterrein met
gebouwen”
Campus 2020
In 2006 is het plan Campus 2020
tot stand gekomen. Het plan omvat
renovatie en nieuwbouw om een
compactere TU/e-campus te creëren.

Foto via Rudi Pijs

TEKST Evelien Termeczky

De voornaamste redenen hiervoor
zijn volgens Marks kostenbesparing,
het huidige aantal oude gebouwen en
de vele slechte vierkante meters. Met
slechte vierkante meters worden delen
van gebouwen bedoeld die eigenlijk
niet meer geschikt zijn om als locatie
te dienen door de conditie ervan. Per
persoon hebben de gebruikers van de
campus gemiddeld 25 vierkante meter,
al zijn in deze berekening wel de slechte
vierkante meters van onder andere het
Paviljoen, het huidige Hoofdgebouw
en het Potentiaal meegenomen. De
compactere campus omvat kwalitatief
betere huisvesting en minder vierkante
meters. Hierdoor wordt een deel van
de investeringskosten terugverdiend in
minder exploitatiekosten per vierkante
meter voor onder andere verwarmen,
schoonmaken en beveiligen.
“De campus van de Technische
Universiteit Eindhoven is bijzonder.

Campus 2020
De visie omtrent de nieuwe campus ‘Stadspark’ werd in 2009 opgesteld en is vandaag
de dag nog steeds van kracht. De compacte
campus wordt gerealiseerd in vier verschillende projecten.

1
2
“Gewoon een kwestie
van laten staan en
iedere keer weer
verven”

3
4

Renovatie W-hal, nu
Meta-Forum
Nieuwbouw
Elektrotechniek en
Natuurkunde
Renovatie
Hoofdgebouw en
daarmee verhuizing
van Technische
Bedrijfskunde naar de
nieuwe thuisbasis
Renovatie Gemini,
voorheen W-hoog

Na deze vier projecten is de compacte campus op orde en is de renovatie
van bestaande, blijvende gebouwen
het volgende aandachtspunt.

Het is een groene campus, dicht bij het
centrum gelegen en recht achter het
station. Het terrein was versteend door
de hoeveelheid auto’s. De werktitel van
het renovatie- en bouwproject is dan ook
‘Stadspark’. Het wordt een park met gebouwen in plaats van een parkeerterrein
met gebouwen.” In 2009 is de visie omtrent TU/e Science Park, het Stadspark,
ontwikkeld wat het terugtrekken naar de
compacte campus inhoudt en daarnaast
het ontwikkelen van huisvesting voor
bedrijven, woningen en hbo-studies.
Voorheen was het terrein bestemd voor
maatschappelijke doeleinden en onderwijs, maar tegenwoordig mag het ook
voor andere doeleinden, zoals wonen en
werken, gebruikt worden.
Het nieuwe onderkomen
Het Hoofdgebouw wordt dus het
nieuwe onderkomen voor Technische
Bedrijfskunde, alsmede voor Technische Innovatiewetenschappen, Indus-

trial Design en de diensten van de TU/e.
Het gebouw wordt helemaal gestript
totdat alleen de vloeren, kolommen,
liftschachten en trappenhuizen overblijven, waarna de metamorfose gestart
kan worden. “Het gaat gewoon heel erg
mooi worden” aldus Marks. Marks vervolgt: “Het Hoofdgebouw is in de loop
der jaren dichtgeslibd, maar heeft in de
vorm veel flexibiliteit wat perspectief

“Gewoon een kwestie
van laten staan en
iedere keer weer
verven”
biedt voor de invulling van het gebouw.
De slag die gemaakt moet worden bij
het renoveren van gebouwen is onder
andere de slag naar prettigere, compactere ruimten, een plek om elkaar te
ontmoeten en het combineren van een

eigen gebied met gebieden die door
meerdere mensen gedeeld worden.
Dicht bij een andere studie zitten, of
zelfs in hetzelfde gebouw, brengt andere
vormen van innovatie, ontmoetingen en
werken met zich mee.”
Momenteel formuleren de betrokken
partijen de ambities, doelstellingen, eisen en wensen voor het Hoofdgebouw.
Gestelde vragen hierbij zijn: wat ga je er
doen, wanneer ben je waar op een dag
en wat is nodig om de processen te ondersteunen. Lege ruimten zijn namelijk
dure vierkante meters. Het is een traject van geven en nemen, maar volgens
Marks staat alles ter discussie. Komend
voorjaar start de voorbereiding van het
Hoofdgebouwproject , waarna de bouw
in 2015 zal starten. Voor de uitvoering is
circa twee jaar nodig, dus in 2017 zal het
gebouw opnieuw in gebruik genomen
worden, ditmaal dus ook door Technische Bedrijfskunde.
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Foto via Rudi Pijs

“…of een borrelruimte met
aansluitend dakterras”

Veronique Marks
The Villa?
Rest nog één vraag, met name belangrijk voor de donderdagmiddaginvulling
van studenten: hoe rooskleurig is de toekomst van Premium Student Bar The
Villa? Onlangs haar tienjarig bestaan
gevierd, na verhuizing in het Hoofdgebouw gevestigd. Eigenlijk zijn slechts
twee zaken duidelijk: ten eerste dat de
borrelruimte haar bestaan behoudt en
ten tweede dat de ruimte kleiner wordt
dan nu in het Paviljoen. Enkele ideeën
voor de nieuwe Villa zijn een ruimte die
voor verschillende doeleinden gebruikt
kan worden, een eigen bar die grenst
aan de kantine zodat bij de grotere
borrels een grotere ruimte gecreëerd
kan worden, of een borrelruimte met
aansluitend dakterras, zoals nu voorzien
is in project 2. Hoe The Villa er daadwer-
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kelijk uit gaat zien, zal moeten blijken
uit de plannen voor de inrichting van
het Hoofdgebouw.
Dat het bestaansrecht van het Paviljoen
ten einde loopt, is een feit. Een plek met
vele herinneringen voor zowel voor studenten, docenten als medewerkers gaat
verlaten worden. Wat hiervoor in de
plaats komt op de nieuwe bestemming,
wordt in het komend halfjaar ontwikkeld door de betrokken partijen. SCOPE
zal de ontwikkeling van dichtbij in de
gaten houden en je in volgende artikelen onder het katern Dossier Paviljoen
verder op de hoogte houden. Wordt vervolgd.

Directeur Dienst Huisvesting bij de Technische Universiteit Eindhoven

Veronique Marks is directeur Huisvesting bij
de Technische Universiteit Eindhoven. Na
haar studie Bouwkunde aan de Technische
Universiteit Delft heeft Veronique gewerkt
als architect in Londen, Brussel en Keulen.
Daarna heeft zij een ontwikkelingsproject
in Afrika gedaan, waarna zij is teruggekeerd naar Nederland. Wederom werkte ze
als architect en daarna in het project- en
procesmanagement. Na drie functies bij
Rijksgebouwendienst in Den Haag is zij in
Eindhoven terechtgekomen. Het meest interessant aan haar baan in Eindhoven vindt
Veronique het Stadspark idee, meer doen
dan alleen het realiseren van de vier projecten. Levendigheid, prettigheid en verblijfbaarheid vergroten, spelen hierbij volgens
haar een belangrijke, interessante rol.

Column

De kracht van de mentor
Een unieke rol is in de masteropleidingen van de School of Industrial Engineering weggelegd voor de mentoren.
Wij hebben in de opleiding bewust gekozen voor veel keuzevrijheid, relatief
weinig regels en veel verantwoordelijkheid bij student en mentor om samen
het programma in de master vorm te
geven. Het sluit sterk aan bij mijn filosofie als opleidingsdirecteur om de
hoeveelheid regels te beperken, maar
ook dat kwaliteit vooral in mensen zit
en niet in procedures.

Het leidt tot mooie keuzes en sterke individualiseringen in het opleidingsprogramma. Ik ken studenten die - nu de
dubbele master met Tilburg niet meer
wordt aangeboden - kiezen voor een
verdieping in finance door een mentor
te kiezen met die interesse; een internationaal semester samen te stellen bij
een universiteit die dat aanbod heeft;
en een afstudeerproject bijvoorbeeld
op het gebied van commodity trading
dat heel dicht tegen zowel operations
management als finance aan ligt. Ik

begeleid nu zelf een student met grote
interesse in China. Hij volgt parallel een
master Chinese Business & Economics,
vult zo een deel van zijn keuzevakken
in, en doet zijn afstudeerprojecten in
zowel Eindhoven als Rotterdam in het
kader van een nieuw onderzoeksprogramma dat ik aan het opzetten ben
over logistiek in emerging markets.
Prachtige combinaties, met individuele
keuzes van studenten, aansluitend bij
onderzoeksinteresses van de staf, en
gebruik makend van het netwerk van
de faculteit.
Dit alles is natuurlijk alleen mogelijk
indien we zeker stellen dat zowel staf
als studenten deze verantwoordelijkheid goed dragen. Hierbij is het dus van
groot belang dat mentoren de hoge
kwaliteit kunnen leveren die we als
programma uitdragen; in zowel woord
als daad moet het gaan om goede en
actieve wetenschappelijke onderzoekers met interesse in het opleiden van
studenten met een uniek profiel, en
in de omgeving (vooral bedrijfsleven)
waar we als universiteit en faculteit
in functioneren. Ook bij een groeiende
opleiding moeten we dat vooral zeker
blijven stellen. Groei mag er nooit toe
leiden dat we argumenten bedenken
om de kwaliteitseisen die we aan de
mentoren stellen, worden versoepeld.
De kwaliteit van mentoren is de sleutel tot het succes van de opleiding en
die sleutel moeten we zeer zorgvuldig
bewaken.

Jan Fransoo

Foto Bart van Overbeeke

Program Director Operations
Management & Logistics
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Column

Innovatie is fundamenteel voor een
duurzame economische ontwikkeling,
waardoor je deze term tegenwoordig
vaak hoort binnen organisaties en opleidingen. Het is daarom dan ook niet
vreemd dat ‘Selling Technology’ dit jaar
het thema van het IndustriaCongres en
eveneens van deze SCOPE is. ‘Selling
Technology’ gaat namelijk onder andere over de manier waarop innovatieve
ideeën een succes kunnen worden. Een
voorbeeld hiervan is het Bachelor College (BC) dat dit jaar is ingevoerd op de
TU/e. De vraag is nu, hoe wordt deze
innovatie een succes? Het BC geeft studenten veel keuzeruimte waardoor ze
hun opleiding naar eigen wens kunnen
vormgeven en gemakkelijker kunnen
switchen tussen opleidingen binnen
de TU/e. Over de gehele universiteit
gezien was het aantal aanmeldingen
dit jaar hoger dan voorgaande jaren,
wat mogelijk bewerkstelligd is door
de invoer van het BC. Naast de voordelen van dit nieuwe systeem, zijn er bij
implementaties ook altijd wat kinderziekten. Er zijn capaciteitsproblemen
en de informatie omtrent het BC was
in het begin nog niet voor iedereen

Foto Bart van Eijden

Succesvol worden

even duidelijk. Door het vele evalueren
van het BC op student-, faculteits- en
universiteitsniveau komen dergelijke
knelpunten snel naar boven en kunnen ze zo snel mogelijk worden aangepakt. Industria zal in ieder geval alles
doen wat binnen haar macht ligt om
samen met anderen de kwaliteit van
het onderwijs te waarborgen. Door het

goede concept, het nauw in het oog
houden van het BC en het verhelpen
van de knelpunten, is de kans op succes groot!

Marle Muselaers
Commissaris Onderwijs Industria

Studeren is belangrijk en vormt een
goede basis voor de toekomst. Werkgevers zijn kritisch en willen alleen de
grootste talenten in hun bedrijf. Om
hieraan te voldoen, is het verstandig
om jezelf te ontwikkelen naast je studie. Ook al wordt de studiedruk steeds
hoger, het blijft slim om dit te doen.
Bedrijven willen namelijk een totaalplaatje. Jezelf ontwikkelen kan bijvoorbeeld door een eigen bedrijf op te starten, maar ook door actief te zijn bij een
vereniging in de vorm van commissieof bestuurswerk. Op deze laatste manier leer je op een professionele manier
werken binnen een team. Je leert o.a.
plannen, organiseren en verschillende
belangen te behartigen.

congres, draagt zij ook op een andere
manier bij aan de ontwikkeling van
haar leden. Zo vinden er ieder jaar
trainingen plaats, waarin interessante
thema’s aan bod komen.

Naast dat Industria mogelijkheden
biedt om commissie- of bestuurswerk
te doen variërend van een reisje tot
het organiseren van een professioneel

Joeri Spoor
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Niet alleen vanuit Industria worden er
trainingen georganiseerd, maar ook
vanuit de Wervingsdagen. In de eerste
week van december vinden de Trainingsdagen plaats waarbij trainingen
worden gegeven over onderwerpen
variërend van ‘Spreken als Obama’
tot ‘Neurolinguïstisch progammeren’.
Kortom, genoeg te doen om jezelf te
ontwikkelen en zodoende het grootste
talent bij je toekomstige werknemer te
worden.

Voorzitter Industria

Foto Bart van Eijden

Extracurriculair

Sanne Lijnse (YEP Logistics)
‘Al vanaf mijn allereerste dag hier heb
ik een doorslaggevende rol gespeeld
binnen logistieke veranderingen.’

Starter in de logistiek?
Maak werk van verandering
Ben jij een student met hart voor logistiek? En ben je niet bang voor verandering en
vernieuwing? Solliciteer dan nu naar een plek in ons opleidingsprogramma Young Executive
Programme (YEP). Gedurende drie jaar leren onze specialisten je de fijne kneepjes van het
vak. Je krijgt de kans mee te denken over de efficiënte inzet van mensen en middelen en zult
dus ruime praktijkervaring opdoen. Jij ziet voor jezelf een toekomst als logistiek specialist?
Dan kan het YEP Logistics daaraan een grote bijdrage leveren.

Start jouw verandering op vacaturesbijpostnl.nl

het bezorgen van morgen

