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1 BAS BIJKERK

Inderdaad, het zijn imposante systemen die
Vanderlande Industries realiseert. Material
handling systemen voor tal van nationale en
internationale distributiecentra, luchthavens
en sorteercentra. De ene keer betrekkelijk
compact en overzichtelijk. De andere keer
zeer uitgebreid, behorend tot ‘s werelds
grootste installaties. Complex en opgebouwd
uit de meest innovatieve en creatieve
oplossingen op het gebied van elektronica,
mechanica en besturingstechnologie.

Unieke systemen, die altijd weer anders
zijn. Gerealiseerd door bijzondere mensen.
Bas Bijkerk bijvoorbeeld. Een van onze
collega’s die niet uitgesproken raakt over
de projecten waarbij hij van begin tot einde
betrokken is.
Internationale miljoenenprojecten, waar hij
in multidisciplinair teamverband aan werkt.
En waar hij trots op is! Net als zijn 2 000
collega’s op onze verschillende kantoren in
de wereld.

UNIEKE SYSTEMEN, BIJZONDERE MENSEN

De boeiendste technische en logistieke
uitdagingen. Een creatieve omgeving met
gedreven collega’s die van aanpakken
weten. De afwisseling van projectenwerk.
Met internationale carrièremogelijkheden.
Unieke systemen. Bijzondere mensen. Je
vindt het bij Vanderlande Industries. Kijk op
www.vanderlande.com.
WWW.VANDERLANDE.COM
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Online
Laatst hoorde ik een kleuter aan zijn vader vragen: “Papa, welke sites keek jij vroeger?”
Dit voorbeeld is voor mij het toonbeeld van de invloed die het internet op ons dagelijkse
leven heeft. Mailen, surfen, googelen, facebooken, internetbankieren; we kunnen ons
eigenlijk niet voorstellen hoe ons leven eruit zou zien zonder internet.
Ook online winkelen wordt steeds populairder. E-commerce biedt mogelijkheden,
maar ook uitdagingen voor vrijwel elke organisatie. Met kennis over logistiek,
marketing, finance en IT kunnen bedrijfskundigen hierin een belangrijke rol spelen.
“Het is niet voor niets dat onze bedrijfskundigen als warme broodjes over de toonbank
gaan,” aldus Paul Grefen, hoogleraar op het gebied van informatiesystemen aan
onze faculteit. In een interview met SCOPE vertelt Grefen over zijn onderzoek naar
e-commerce. Daarnaast zien we e-commerce in de praktijk bij Docdata, het bedrijf
dat verantwoordelijk is voor de IT en logistiek van diverse grote spelers op de
e-commercemarkt, zoals bol.com, Zalando en de Bijenkorf.
De SCOPE die u nu in uw handen heeft, is een bijzondere. Jaargang 20, nummer 1,
dat betekent dat SCOPE alweer twintig jaar bestaat. Verderop in deze SCOPE vindt
u een speciaal lustrumkatern, geheel gewijd aan het twintig jaar uitbrengen van dit
magazine.
Natuurlijk valt de SCOPE niet zomaar op de deurmat. Bij deze dan ook een woord
van dank aan iedereen die twintig edities SCOPE mede mogelijk hebben gemaakt: de
alumnivereniging VBI, onze drukker Van Druenen, onze externe relaties, de SCOPEcommissie en natuurlijk u, onze lezer. Op naar de 25!

Koen Bressers
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema E-commerce
“We beginnen echt populair te worden bij
het bedrijfsleven hier,” zo zegt professor Paul
Grefen. Het is te merken: zowel voor als na
het interview heeft hij er besprekingen mee.
Waarom? Dat is te lezen in acht korte stukjes
over e-business.
TEKST Tim de Jonge

E-business, onze
business
De korte geschiedenis van e-commerce
De voorloper van het internet is ontstaan in
1962 om computers van het Amerikaanse
leger met elkaar te kunnen laten communiceren. Begin 1990 bedacht Tim Berners-Lee
een applicatie zodat ook gewone mensen
het internet konden gebruiken: WorldWideWeb. De eerste populaire browser was
‘NCSA Mosaic’ die in 1993 uitkwam. In de
jaren die erop volgden, zagen bedrijven als
Amazon, Dell en Cisco de kansen van het
internet en begonnen zij diensten op het internet aan te bieden. Ze werden eerst voor
gek verklaard, maar ze waren al snel succesvol. Rond de millenniumwisseling ont-

stond er een ware hype. Grefen vertelt: “Als
je bij de bank aankwam met het idee om
een bedrijf op te starten dat met ‘e’ of ‘i’ begon werd alleen maar gevraagd: Hoeveel?
Een toppunt was het bedrijf Pets.com dat
sinds augustus 1998 dierenvoeding op het
internet aanbood. Investeerders pompten
$300.000.000 in het bedrijf terwijl zij nooit
een solide businessmodel hadden gezien.
Pets.com voerde een grote PR-campagne,
maar maakte op de meeste verkopen verlies. Het bedrijf ging in november 2000 failliet.”

Reach, Richness en Efficiency
“De tijd van technology push is voorbij. De
IT is de ondersteuning van de moderne business, niet andersom. Dit is vaak een misconceptie van mensen. Het belangrijkste is om
een goed businessmodel te hebben en dan
pas te kijken hoe je dit kan faciliteren met
IT.” Het gebruik van IT heeft verschillende
voordelen, zo legt Grefen uit: “Je kunt de
voordelen grofweg indelen in drie categorieën: reach, richness en efficiency. Door middel van IT is het mogelijk niet alleen klanten
uit je directe omgeving te bedienen, maar
klanten over de hele wereld. De reach van
je bedrijf is dus veel groter geworden. Daarnaast kan je een intensievere relatie met je
klanten aangaan, zowel B2C (Business-toSCOPE MAART 2013
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Customer) als B2B (Business-to-Business).
Neem bijvoorbeeld de bankwereld: vroeger
kreeg je één keer in de zoveel tijd een bankafschrift en dus een indicatie van je saldo.
Tegenwoordig is binnen enkele seconden je
nieuwe saldo te zien na een overschrijving
en kun je dus real-time op de hoogte zijn.
Als laatste is er het efficiencyvoordeel. Toen
ik vroeger in de platenzaak een single kocht
op vinyl, kostte die omgerekend vijf tot tien
euro. Goedkoper was niet mogelijk door de
overhead, denk aan het personeel en aan de
ruimte. Door de efficiencyslag kost een single, bijvoorbeeld via iTunes, tegenwoordig
nog maar 99 eurocent.”

Uitdagingen
De dynamische wereld van e-commerce
brengt ook nieuwe uitdagingen met zich
mee. Grefen verklaart: “Bedrijven moeten
hun ketens flexibeler maken om aan de verwachtingen van de klant te kunnen blijven
voldoen. Supply chains worden demand
chains en daardoor komt het klantorderontkoppelpunt (KOOP) meer richting de producent te liggen. Bedrijven bieden bijvoorbeeld steeds meer mass customization aan.
Eerst zag je het in bijvoorbeeld de autobranche waarbij je je gehele auto kan inrichten
zoals je wilt. Nu begint ook de kledingmarkt

Paul Grefen

Foto Bram Berkien

Professor Grefen vervulde na zijn opleiding Computer Science aan de Universiteit
Twente diverse functies. Achtereenvolgens
was hij Researcher, Assistant Professor en
Associate Professor. Deze maand werkt hij
precies 10 jaar voor de TU/e. Momenteel
bekleedt hij de leerstoel ICT Architectures
en is hij voorzitter van de capaciteitsgroep
Information Systems (IS). Bedrijven waar
Grefen mee samenwerkt zijn onder andere
De Lage Landen en Portbase in de haven van
Rotterdam.

over te schakelen naar mass customization. Daarnaast verwacht de klant dat alles
steeds sneller gaat, je wilt je banksaldo binnen een paar seconden bijgewerkt zien, niet
na een paar dagen. Een andere uitdaging is
de transparantie die bedrijven moeten uitstralen in zowel B2C als B2B. De klant kan
tegenwoordig veel makkelijker vergelijken
dan vroeger. Neem het boeken van een vakantie: vroeger kocht je bij het reisbureau
een pakketreis die je uitgezocht had in de
reisgids van één aanbieder. Tegenwoordig
boek je apart de reis, de vlucht en de ex-

tra’s na gebruik gemaakt te hebben van de
vergelijkingssites die ervoor zorgen dat je
in een paar seconden de beste deal hebt.”
Hoe je je als bedrijf nog kan onderscheiden?
“Door een eigen identiteit te hebben en te
laten zien op welke manier je uniek bent.”

Information
overload
Het is natuurlijk handig om binnen een paar
seconden de beste deal te vinden voor je komende vakantie, maar wat is tegenwoordig
nog ‘de beste deal’? “Een vergelijkingssite
kan je helpen deze vraag te beantwoorden,
maar welke vergelijkingssite geeft je de beste resultaten? Ook daar is weer een vergelijkingssite voor. Als je eenmaal resultaten
hebt, is dat dan ook wat je zocht? Of wil je
liever iets meer betalen voor iets meer service? De transparantie van bedrijven heeft
ook een nadeel: er is zo veel keuze dat de
klant een information overload kan krijgen.
Wat als de klant door de bomen het bos niet
meer ziet? Er zijn een paar opties: de klant
gaat af op de grootste schreeuwer, hij volgt
de markt of hij keert weer terug naar de situatie van vroeger.”
MAART 2013 SCOPE
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Trends
Wanneer we Grefen vragen naar de toekomst van e-business laat hij weten dat
het lastig is om hierop een antwoord te
geven. Toch ziet hij een aantal trends opkomen: “De mass customization zal nog
verder doorgevoerd worden door bedrijven.
Nu koop je nog je ‘standaardtrui’ bij Esprit,
straks bepaal je zelf waar het embleem
moet, hoe lang de mouwen moeten worden
en welke kleur de achterkant krijgt. Het kan
nu al bij schoenen voor ongeveer dezelfde
prijs. Een andere trend is de verwevenheid
tussen fysiek en digitaal. Momenteel weet
je via Facebook al wat je vrienden doen en
waar ze zijn. Hoewel het bedrijfsleven langzamer reageert dan de B2C-wereld, zal ook
daar deze verwevenheid zijn intrede doen.
Dit heeft echter ook een keerzijde: de economie kan snel overspannen raken. De
markt kan heel snel instorten en weer opkrabbelen, zo snel dat het voor mensen nog
moeilijk te begrijpen valt.”

We lopen voorop
Met ‘we’ bedoelt Grefen de academische
wereld. Hij voegt toe: “Wellicht niet op het
gebied van de nieuwste technische hoogstandjes van Apple en Samsung, maar wel
op het gebied van het begrijpen van de bedrijfsstructuren. We denken hier na over de
structuur, over hoe je het vermogen om te
veranderen in de toekomst nu al kan implementeren in de processen van je bedrijf.
De technisch bedrijfskundigen zijn dan de
belangrijkste partij, want het deel waar zij
zich mee bezig houden snappen mensen
het slechtst. Een voorbeeld, denk aan de
telefoon. Je kunt uitleggen hoe je een app
moet openen, het product zelf uitleggen is
nog makkelijk te begrijpen. Hoe apps werken, de software zelf, is al lastiger uit te leggen. De bedrijfsprocessen zijn het moeilijkst
uit te leggen aangezien ze niet zichtbaar
zijn. Bedenk ook dat de B2B-wereld vijf keer
groter is dan de B2C-wereld. Het is niet voor
niets dat onze bedrijfskundigen als zoete
broodjes over de toonbank gaan: zij kunnen
de structuren goed uitleggen.”
SCOPE MAART 2013
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Als je je ogen sluit
voor e-business,
heb je een
probleem
“Bedrijven en consumenten die hun ogen
sluiten voor de huidige ontwikkelingen binnen de e-business krijgen een probleem” zo
vertelt Grefen. Hij haalt zijn 73-jarige moeder aan die totaal digifoob is en niet aan de
computer wil. Hierdoor kan ze ook geen internetspaarrekening afsluiten met een hoge
rente en moet ze het dus doen met één procent rente. Grefen trekt het voorbeeld breder: “Momenteel draaien we een project in
de haven van Rotterdam (zie SCOPE 2012
– 4). Als zij de kansen van e-business niet
zouden zien, worden ze vanzelf door andere
havens zoals Antwerpen voorbijgestreefd.”

Het verschil tussen
e-business en
e-commerce
E-business en e-commerce, het zijn twee
termen die naast elkaar gebruikt worden,
maar is er ook een verschil tussen? “Sommige mensen gebruiken de termen door
elkaar heen, maar ik definieer e-commerce
als een subset van e-business. E-business is
business die door informatietechnologie (IT)
mogelijk is en niet zonder IT kan, denk hierbij bijvoorbeeld aan Spotify. E-commerce
is e-business waarin expliciet objecten
verhandeld worden, dat wil zeggen van eigenaar wisselen. Zo is een webshop e-commerce, maar een site met weerberichten
niet.”

Meer weten?
De universiteit biedt voor masterstudenten
het vak ‘Electronic Business’ (1BM10) in Semester A aan. Daarnaast heeft Grefen het
boek ‘Mastering e-Business’ geschreven dat
tevens verplichte literatuur is voor het genoemde vak.

Thema E-commerce
Vóór tien uur ’s avonds besteld, morgen in huis. Je ziet het steeds vaker
wanneer je iets koopt op internet. Deze hoge service kan alleen aangeboden
worden als de logistieke processen goed georganiseerd zijn. Dit is precies
wat Docdata verzorgt voor klanten als bol.com, de Bijenkorf en Zalando.
SCOPE werd uitgenodigd voor een gesprek met CEO Michiel Alting von
Geusau en een rondleiding door het distributiecentrum in Waalwijk.
TEKST Rick van Balkom FOTOGRAFIE Sander Peters

Van schijfjes naar Bol
Het jaar 2000 was een topjaar voor Docdata. De cd-business, waarin het bedrijf
zich toen bevond, kende zijn hoogtijdagen. Toch nam Docdata in 2001 de
beslissing om van cd’s langzaam over
te stappen naar e-fulfilment. Concurrenten investeerden flink in dvd’s, Docdata besloot om gelimiteerd in dvd’s te
investeren. “Vanwege de transitie naar
een andere markt, besloten we niet massaal mee te gaan met de dvd-trend. Toch
wilden we onze klanten ook dvd-producten aanbieden. In de zes fabrieken die
we destijds hadden, hebben we elk één
dvd-machine neergezet. Nu kijk ik er op
terug als een goede beslissing, maar het
was destijds best een risicovolle stap.”

dringend om de e-fulfilmentactiviteiten
te verkopen. Wij zijn echter toch verder
gegaan op het ingeslagen pad. Dat bleek
de juiste keuze. We hebben in tien jaar
langzaam de cd-productie afgebouwd.
De laatste cd-fabriek hebben we verkocht in 2011. Het geld dat beschikbaar
kwam door de verkoop van fabrieken en

machines werd gestoken in de e-commerce activiteiten.”
Waalwijk als hoofdkwartier
Terug naar het heden. Docdata verzorgt
de e-fulfilment voor webwinkels als
bol.com, V&D, de Bijenkorf en Zalando.
Dit betekent dat het bedrijf de voorraden

“Ik heb mijn poot stijf
gehouden en als gevolg
daarvan zijn deze
aandeelhouders uit
het bedrijf gestapt”
De brief
Alting von Geusau staat op en loopt naar
de kast achter zijn bureau. Hij pakt een
ingelijste brief op en begint te vertellen.
“Dit is een brief die de aandeelhouders
me stuurden in 2002. Ze verzochten
MAART 2013 SCOPE
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“Dit soort complexe
oplossingen kun je enkel
implementeren met een
goed IT-systeem”
van deze bedrijven beheert, de online
geplaatste orders samenstelt en inpakt:
klaar om opgehaald te worden door
een vervoerder. “Docdata heeft distributiecentra in het Verenigd Koninkrijk,
Duitsland en Nederland. De activiteiten
binnen de Benelux zijn geconcentreerd
in Waalwijk in meerdere distributiecentra. Dit geeft ons de mogelijkheid om te
schuiven met personeel. Als het in de

SCOPE MAART 2013
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ene hal minder druk is, kunnen we een
aantal medewerkers overzetten naar een
hal waar we net wat mankracht missen
en dat maakt ons heel flexibel en schaalbaar.”
Het hart
Docdata werkt met een zelfgebouwd ITsysteem dat het hart vormt van het bedrijf. “Winst en verbetering haal je uit

IT. Elk product wordt meerdere keren
gescand zodat we precies weten waar
het product ligt in het magazijn en we
zeker weten dat het juiste artikel naar de
juiste persoon gaat. Maar daar blijft het
niet bij. Producten liggen dynamisch in
het magazijn. Zo komt het dus voor dat
hetzelfde boek op drie locaties binnen
de boekenafdeling ligt. Dit lijkt niet efficiënt maar de kans dat een product op
een efficiënte pickroute ligt wordt daardoor groter. De routes die worden gelopen door de pickers zijn dus korter. Dit
soort complexe oplossingen kun je alleen goed implementeren met een goed
IT-systeem.”
Flexibel
Een gemiddelde dag kent drie piekmomenten. ’s Morgens als consumenten
net op het werk zijn aangekomen, rond
lunchtijd en ’s avonds wanneer ze net
thuis zijn. Wanneer het mooi weer is,
betekent dit circa drie dagen lang een

Michiel Alting von
Geusau
CEO Docdata

Michiel Alting von Geusau begint zijn loopbaan bij het Korps Mariniers. “Ik kom uit een
grote familie en wilde iets anders doen dan
de rest. Bij het Korps Mariniers krijg je de
kans om alle dingen te doen die een jonge
vent leuk vindt. Trainingen voor commando,
parachutist en duiker om maar iets te noemen.”
Om het fysieke af te wisselen met het mentale volgt Alting von Geusau een studie
Bedrijfskunde terwijl hij bij het Korps Mariniers zit. Hierna volgt een studie Economie
op de Open Universiteit. “Mijn vader zei altijd dat je het feest op het hoogtepunt moet
verlaten. Na dertien jaar vond ik het genoeg
geweest en kreeg ik de kans om bij Philips
te werken. Gedurende drie jaar heb ik daar
verschillende functies gehad.”
Uiteindelijk wordt Alting von Geusau in
1998 gevraagd om CFO te worden van Docdata. “De functie werd aangeboden met
uitzicht op de CEO-positie. Drie jaar later
wordt Alting von Geusau benoemt tot CEO
van Docdata en hij neemt de beslissing om
langzaamaan de stap te maken naar e-commerce.

MAART 2013 SCOPE
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afname in het aantal bestellingen. Met
dergelijke informatie, en met ervaringscijfers van voorgaande jaren geven de
klanten van Docdata een forecast af
waarbij Docdata een adviserende rol
heeft. Docdata kan op basis daarvan inschatten hoeveel medewerkers er op een
dag nodig zijn en hoe laat zij moeten
beginnen. “We hebben een inhouse uitzendbureau en werken vooral met uitzendkrachten. Dit stelt ons in staat om
flexibel om te gaan met fluctuaties in
bestellingen. Een half uur nadat de consument een bestelling plaatst, krijgen
wij die bestelling binnen. We beginnen
elke dag zo laat mogelijk, maar wel voldoende op tijd om alle bestellingen voor
de cut-off tijd te kunnen verwerken, op
SCOPE MAART 2013
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die manier werken we het meest kostenefficiënt. Want arbeid is voor ons een
belangrijke kostenpost.”
Toekomst
De afgelopen jaren is er veel veranderd
in de e-commerce en de komende jaren
zal dat zeker niet anders zijn. Alting von
Geusau geeft zijn visie op e-commerce
over vijf jaar. “Ik voorzie dat het aantal
verkochte retailproducten dat via internet besteld wordt, gaat verdubbelen van
tien procent nu naar twintig procent over
vijf jaar. Verder zal mobiel betalen een
steeds grotere rol gaan spelen. Het is nu
al mogelijk om via je smartphone online
te winkelen en dit zal alleen maar populairder worden. Giganten zoals Amazon

en bol.com zullen blijven groeien maar
ik denk dat er tegelijkertijd ook meer
plek komt voor partijen die consumenten een meer persoonlijke behandeling
kunnen bieden. De webwinkels die tussen de enorme webwinkels en nichespelers inzitten. Ook zal de integratie
tussen offline en online steeds verder
gaan. Denk hierbij aan offline winkels
die producten tentoonstellen die online
verkocht worden. Maar ook de winkels
van nu zullen online stappen moeten
gaan maken. De moderne retailer moet
de webwinkel en de fysieke winkel als
één geheel zien.”

Thema E-commerce
De e-commerce markt is groot en wordt alleen maar groter. Hoe is deze
markt gegroeid? Wat koopt men vooral online? En hoe ziet e-commerce er
over vijf jaar uit?

E-commerce in beeld
E-commerce per regio

Het percentage mensen dat ooit online heeft geshopt per werelddeel

Highlights

In de geschiedenis van e-commerce

1960

EDI (Electronic Data
Interchange) maakt het
mogelijk voor bedrijven om
elektronische transacties te
doen.

85%

83%
53%

1969

ARPA ontwikkelt ARPANET, de
voorloper van het intranet.

81%

87%

1975

De eerste personal computer
wordt ontwikkeld: de MITS
Altair 8800.

1982

E-commerce per categorie

France Telecom ontwikkelt
Minitel, de voorloper van
internet. Het protocol
voor internet wordt
gestandardiseerd en vormt
de basis voor het moderne
internet.
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Het percentage inkomsten via e-commerce

1990

Tim Berners-Lee ontwikkelt de
eerste WWW-server en browser.

1994

Netscape ontwikkelt de eerste
browser voor consumenten:
Navigator. De eerste
e-commerce transactie vindt
plaats bij Netmarket. Pizza Hut
biedt een online bestelmogelijk
aan. De online muziekwinkel
CDNOW wordt gelanceerd.

1995

Amazon begint met online
verkopen.
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E-commerce groei

De inkomsten in miljarden van e-commerce in Amerika

0$

50$

100$

150$

200$

250$

300$

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Waarom online?

Top 10 E-commerce
winkels

De redenen waarom klanten liever online winkelen

73%

Tijdbesparen

59%

Prijzen vergelijken

67%

Meer keuze

55%

40%

Lagere prijzen

Minder vervoerskosten

30%

Lagere belastingen

30%

Andere redenen

58%

Alleen winkelen

Social commerce

Veel experts zijn de toekomst van e-commerce in de vorm van ‘social commerce’, ecommerce waarbij social media een actieve rol spelen. Wat nummers op een rijtje.

90%

Van alle aankopen zijn gevoelig
aan sociale invloeden

30 miljard

Verwachte marktgroote van de
social commerce markt in 2015

3,2

Unieke bezoekers op een
website, na een Facebook share
van een connectie

150 miljoen

Unieke bezoekers op een
website, na een Facebook share
van een connectie
SCOPE MAART 2013
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1 miljoen

Sites hebben Facebook geïntegreed in
hun website

90%

Van de gebruikers vertrouwen
aanbevelingen van mensen die ze
kennen

4x

Vrienden op Facebook zijn vier keer zo
waardevol als Twittervolgers

67%

Van de mensen besteedt meer tijd
online na aanbevelingen

01

Amazon

02

Staples

03

Apple

04

Dell

05

Office Depot

06

Walmart

07

Sears

08

OfficeMax

09

CDW

10

Newegg

Carrière
Hoewel iedereen KPN kent, geldt dit minder voor KPN Consulting. Sinds
2007 is dit een dochteronderneming van KPN, gericht op IT-advies. Aan
wie is het beter om meer inzicht te verschaffen in KPN Consulting dan
directielid Martijn Baak, die al zijn hele werkzame leven werkt bij het
bedrijf dat ooit opgestart is door studenten in geldnood.
TEKST Sabrina Habes

KPN Consulting
De kracht van succes met een
tikkeltje studentikoziteit
Martijn Baak studeerde in 1993 af als
bedrijfseconoom aan de Haagse Hogeschool en begon al snel daarna aan
zijn carrière bij Pink Elephant. “Ik had
altijd al een passie voor cijfers en marktwerking, vandaar ook mijn keuze voor
bedrijfseconomie. Drie studenten van
de TU Delft hadden Pink Elephant in
1980 opgezet, aangezien ze wel wat geld
kon gebruiken naast hun studie. Toentertijd verwisselden ze ’s nachts nog

tapes voor grote bedrijven zoals Shell,
maar door de snelle groei van de IT
rond 1994 kwam er een snijvlak tussen
IT en business. Mijn passie voor IT begon daarmee steeds meer te groeien en
vanaf 1995 ben ik aan het werk gegaan
bij Pink Elephant. Door de grote hoeveelheid aanvragen konden we de vraag
niet meer aan, maar had het bedrijf wel
de kans om enorm te groeien. Door de
jaren heen is het type dienstverlening

veranderd en daarmee ook de klanten,
waardoor we steeds meer de advieskant
op het gebied van IT op zijn gegaan. Er
zijn verschillende rechtsvoorgangers geweest, waarna we in 2007 een dochteronderneming van KPN zijn geworden
met de naam KPN Consulting.”
Martijn wist altijd al dat hij iets groots
wilde bereiken, hij wist alleen nog niet
wat. “Ik was en ben nooit echt een planner en vooruitdenker geweest, maar
door de jaren heen groeide mijn passie
voor management. Kijkend naar de top
van het bedrijf dacht ik steeds meer ‘ik
kan dit ook, maar dan nog beter’. Op
een gegeven moment werd ik ‘manager
finance’ van Pink Roccade, de opvolger
van Pink Elephant, en toen ik de kans
kreeg om voor een korte periode ‘business unit director’ te worden heb ik deze
kans gegrepen. Als ik één ding geleerd
heb, is het dat als je een kans krijgt, je
deze met beide handen moet aangrijpen. Naar mijn mening is verandering
van posities en functies belangrijk om je
werk verfrissend te houden en te zorgen
dat je niet met oogkleppen op rondloopt.
Inmiddels heet het bedrijf KPN Consulting en hoewel ik nu directielid ben, heb
ik zeker nog wel ambities om algemeen
directeur te worden of een andere functie in de directie te bekleden.”
In 2011 is KPN Consulting door ICT
vakblad ‘Computable’ uitgeroepen tot
MAART 2013 SCOPE
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“Elke donderdag om
vijf uur is er een borrel
voor alle werknemers”
het meest populaire ICT-adviesbedrijf
van Nederland, maar wat doen ze nou
precies? “Het thema voor de komende
jaren is ‘Gids in de nieuwe wereld’. De
ICT blijft ontwikkelen en KPN Consulting zit daar middenin. Organisaties
moeten een route kiezen in deze nieuwe
wereld en KPN Consulting helpt bedrijven in 5 focusmarkten: Industry, Finance, Healthcare, Government en Education. Er wordt dan over IT-oplossingen
geadviseerd, het wordt ontworpen en er
wordt geholpen met de implementatie.
We hebben grote klanten zoals de NS,
ABN Amro, VU medisch centrum, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Inholland, maar we
ondersteunen ook kleine bedrijven.”
De crisis komt uiteraard ook aan bod
en hier heeft Martijn een duidelijke mening over. “Natuurlijk hebben ook wij te
maken gehad met de crisis en waar de
opdrachten eerder in groten getale binnenstroomden moeten we er nu hard
aan trekken. Het geeft dan echter wel
veel voldoening als het lukt om niet in
de rode cijfers te raken. Toch wil ik nu
niet dat we met onze gedachten blijven
SCOPE MAART 2013
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hangen in de crisis, zoals veel bedrijven
wel doen. Dat ze er is, blijft een feit,
maar ik ben van mening dat we vooruit
moeten kijken en kansen moeten zoeken.”
Om een voorsprong te behouden heeft
KPN Consulting een eigen opleidingscentrum waar ze een opleidingsbudget
hebben voor het aantrekken en opleiden
van nieuwe consultants. “We zijn absoluut een technologiebedrijf en die mensen hebben echt een bepaalde mindset.
IT is iets wat bij te leren is, zolang je er
maar interesse voor hebt, maar een technische achtergrond is wel echt een vereiste. Verder is het DNA van de mensen
die bij ons komen werken ook erg belangrijk en kijken we naast wat iemand
kan, ook echt naar wat voor persoon er
aan tafel zit. Behalve het implementeren van een technologie ligt er namelijk
ook veel focus op het menselijke aspect,
want de klanten moeten het product ook
daadwerkelijk gaan gebruiken. Anders
is het project bij voorbaat niet succesvol, omdat men niet weet wat de precieze toepassing is en wat de voordelen
zijn. Om young professionals goed in te

werken volgen ze bij binnenkomst eerst
drie weken lang een training om vaardigheden te verbeteren en kennis op te
doen wat betreft gebruikte methodieken
en programma’s. Vervolgens kunnen ze
aan de slag bij een klant, maar zullen ze
een jaar lang cursussen volgen om extra
kennis op te doen op een bepaald vlak.

“Ik begon steeds meer
te denken: ‘Ik kan dit
ook, maar dan nog
beter’”
Dit kan onder andere projectmanagement zijn of meer technologisch, maar

Beveiliging bij VNN
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
moet, net als andere zorginstellingen, voldoen aan een norm voor informatiebeveiliging. KPN Consulting heeft een nulmeting
verzorgd om de huidige staat van beveiliging te meten en advies te geven over verbeteringen van het beleid. Hierover is een
rapport verschenen met de resultaten en
een top 10 met de belangrijkste aanbevelingen.

Intranet bij AEGON
KPN Consulting heeft AEGON geadviseerd
in de ontwikkeling van een intranet, waarbij
de medewerkers van het bedrijf meer centraal moesten komen te staan en waarmee
verschillende communicatiekanalen met
elkaar verbonden moesten worden. Door
middel van advies over Widget Framework
is er uiteindelijk een gepersonaliseerde
startpagina gecreëerd die de belangrijkste
functionaliteiten bevat en die AEGON zelf
up-to-date kan houden.

01

altijd met een nadruk op het geven van
advies.”
Gaande het gesprek wordt al snel duidelijk dat de studentikoze sfeer, ontstaan
doordat het bedrijf van oorsprong door
studenten is opgezet, niet verdwenen is.
“Voorop moet worden gesteld dat in het
bedrijf uiteraard hard wordt gewerkt. Er
vinden veel ontwikkelingen plaats op het
gebied van IT en de lat ligt hoog, maar
we vinden het belangrijk dat de werknemers kennis delen, elkaar om advies vragen en dat ze beloond worden voor het
harde werken. Vandaar dat we elke donderdag om vijf uur een borrel hebben
en elk jaar een groot nieuwjaarsfeest.
Allebei tradities die vanaf het ontstaan
van het bedrijf zijn doorgezet. Tijdens

de borrel hebben mensen de kans om te
netwerken, ideeën te delen en zo ook elkaars kwaliteiten te ontdekken waardoor
men elkaar later om advies kan vragen.
Ook komt men hierdoor meer op een
gelijk niveau te staan, waardoor ik ook
hoop dat ze mij niet meer alleen als dé
directeur zien.”

01 Nieuwjaarsfeest 2012

erg belangrijk vinden. We beoordelen
vooral op resultaten, waardoor werknemers hun tijd grotendeels zelf kunnen
indelen. Daarnaast houden we goed toezicht op het aantal uren, want we vinden
het niet redelijk als mensen structureel
meer dan een veertigurige werkweek
draaien. Hoogstwaarschijnlijk zit er dan
iets mis in de planning.”

Wellicht dus niet verwonderlijk dat KPN
Consulting behoort tot de Beste Werkgevers van 2012. Echter zijn borrels en
feestjes hier niet de belangrijkste reden
voor. “Het blijkt wel dat we competitief
ingesteld zijn en we vinden het leuk om
prijzen te winnen. Deze prijs hebben we
met name ook gekregen voor het zijn
van het meest gezinsvriendelijke bedrijf.
Dit houdt in dat we de werk-privé balans
MAART 2013 SCOPE
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Carrière
De meeste mensen kennen Vanderlande Industries van hun logistieke
oplossingen als bagageafhandelingssystemen. Maar, in tegenstelling tot
vroeger, omvat Vanderlande’s portfolio meer dan dat. Tegenwoordig wordt
service steeds belangrijker voor Vanderlande.
TEKST & FOTOGRAFIE Marcel van Eupen

Vanderlande
Industries
Meer dan alleen
logistieke oplossingen

Service
Vanderlande is actief op drie gebieden:
bagageafhandeling, parcel & postal en
warehouse. In die markten is het bedrijf wereldwijd actief, succesvol en snel
groeiend. Director Customer Services
Development Tjarko Bouman: “Komend
jaar verwachten we een groei van rond
de twintig procent te realiseren. Mijn
eigen afdeling, Service, is de afgelopen
acht tot tien jaar ook hard gegroeid. De
verwachting is dat die trend zich zal

01
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Vanderlande Industries

doorzetten, omdat service steeds belangrijker zal worden voor onze systemen.”
Vanderlande biedt de service zowel on
site, als vanuit Veghel (remote service).
Bouman: “Van verschillende systemen
die we gemaakt hebben voor klanten,
ontvangen we 24/7 data. Met die data
kunnen we kijken of de systemen nog
functioneren of dat er onderhoud nodig
is. Maar het liefst leveren we on site service waarbij een team van Vanderlande
op locatie werkt om de systemen operationeel te houden. Op deze manier merk
je ook het snelst wanneer de wensen van
een klant veranderen en daar kunnen
we dan op inspelen.” Op dit moment
werkt Vanderlande onder andere aan
mobiele oplossingen, die het mogelijk
moeten maken om de data over de systemen ook via smartphones te bekijken en
in de gaten te houden.

Vanderlande Industries is een Nederlands
bedrijf uit Veghel dat gespecialiseerd is in
materialhandelingoplossingen.
Vanderlande is actief in drie sectoren: bagageafhandeling op luchthavens, magazijnautomatisering en sorteeroplossingen voor
post- en pakketdiensten. Tjarko Bouman:
“We zijn marktleider op het gebied van
bagageafhandeling en sorteeroplossingen.
Ondanks dat wij als Vanderlande niet erg
bekend zijn bij het brede publiek, komen
veel mensen indirect toch in aanraking met
ons. Onze systemen worden gebruikt in ongeveer de helft van de Europese luchthavens

waaronder Schiphol en bij bedrijven als
DHL, UPS, FedEx, H &M, Amazon.com en Zalando.” Vanderlande heeft in 2012 voor 713
miljoen euro aan orders ontvangen, wat
een stijging van veertig procent was ten
opzichte van vorig jaar. Door de stijging internationaal in e-commerce, luchthavens en
pakketverzendingen verwacht Vanderlande
de komende jaren te kunnen groeien. Bouman: “De komende vijf jaar verwachten we
een sterke groei, te beginnen met twintig
procent groei in dit jaar.”

Tjarko Bouman

waaronder Ricoh en FedEx. Hij heeft vijftien
jaar ervaring in customer services, project
management en general management.
Bouman werkt alweer anderhalf jaar voor
Vanderlande als Director Customer Services
Development.

“Dit jaar verwachten
we twintig procent
groei”
Technische Bedrijfskunde
Ook een Technisch Bedrijfskundige kan
terecht komen in Service. Joost Herman
is na zijn studie bij Vanderlande terecht
gekomen en werkt nu bij service. Joost:
“Ik ben begonnen bij supply chain management wat veel meer met logistiek te
maken heeft, maar na een tijdje ben ik
in service gerold. Ik werk nu bij service

01 Een bagageafhandeling systeem waarbij verschillende soorten koffers, roltassen,
rugzaken enz. in bakken worden gedaan

Director Customer Services Development
Trajko Bouman heeft na zijn studie Bedrijfskunde aan de Eramus Universiteit in Rotterdam bij verschillende bedrijven gewerkt
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Joost Herman
Service Development Engineer

02

Joost Herman is in 2006 afgestudeerd bij
de opleiding Technische Bedrijfskunde aan
de Technische Universiteit Eindhoven. Na
zijn studie is hij in maart 2007 begonnen bij
een detacheringsbureau dat hem bij Vanderlande bracht, waar hij na een jaar een
vast contract kreeg. Binnen Vanderlande is
Joost in 2007 begonnen in de rol van Supply
Chain Coördinator waarin hij verantwoordelijk was voor de levering van spare parts aan
klanten in de regio Italië en Nordic. In 2009
is hij Senior Supply Chain Coördinator geworden, waardoor hij hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor het design en de uitrol
van een nieuw ERP systeem. Vanaf 2010 is
hij Service Development Engineer waarbij
hij onder andere Sales support biedt bij het
aanbieden van nieuwe site based service
contracten.

02 Een incheckbalie die Vanderlande samen
met een partner ook levert aan vliegvelden
03 Een bagageafhandelingsysteem waar
verschillende soorten hout getest worden
om de bakken op te vervoeren

03
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“Service zal een steeds
belangrijker aspect
worden”
development waar ik help met het ontwikkelen van nieuwe serviceconcepten.
Vanderlande wil namelijk graag innoveren om voorop te lopen. Nadat we een
concept hebben ontwikkeld, help ik ook
met het uitrollen ervan.” Hierin wordt
op dit moment vooral gewerkt met de
eerder genoemde site based contracten.
Op dit moment heeft Vanderlande 79
van die contracten in alle drie de gebieden.
“Ondanks dat je als TBK’er misschien
niet meteen aan service denkt, is het wel
erg leuk. Zo heb ik veel mogelijkheden
gehad om te reizen en ben ik langere
tijd in Engeland, Amerika en Spanje geweest. Recent ben ik ook nog twee weken in China geweest om te helpen de
lokale vestiging van Vanderlande op een
hoger niveau te krijgen. Ook is het leuk
dat je binnen Vanderlande vele richtingen uit kan en dat het een dynamisch
bedrijf is. Het nadeel van het vele weg
zijn, is wel dat het veel energie kost en
de sociale contacten er soms bij inschieten, maar hier heb ik zelf voor gekozen.”
Naast service zijn er uiteraard meer
kanten waar je als TBK’er aan de slag
kunt bij Vanderlande. “Als je meer van

techniek houdt, kun je aan de slag bij
R&D of engineering. Hier ligt de nadruk op nieuwe producten ontwikkelen
of producten vormgeven. Ook kun je
de logistieke kant op bij inkoop of bij
de planning.” Joost gebruikt nog steeds
kennis en vaardigheden die opgedaan
zijn tijdens zijn studie in Eindhoven:
“De wiskunde van de eerste jaren vind
ik nog steeds handig. Daarnaast is vooral het analytisch denken, wat er in de
loop van de jaren echt ingestampt is, erg
praktisch. Ik kan snel analyseren en vrij
gemakkelijk oplossingen verzinnen.”
Wat de toekomst brengt weet Joost niet:
“Op dit moment heb ik het prima naar
mijn zin bij Vanderlande, we groeien
nog steeds verder, dus voorlopig blijf ik
hier nog. Vanderlande heeft als werkgever ook al diverse prijzen gewonnen
waaronder beste werkgever 2012, wat
wel aangeeft dat de werkomgeving goed
is.”
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En Verder
TEKST Lex Hoefsloot & Roy Cobbenhagen FOTOGRAFIE Sander Peters
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Elevator Pitch
De auto. Op je huis na je duurste bezitting.
Tegelijkertijd is het ook je meest technologisch geavanceerde eigendom. Dagelijks
staan we met deze machines in contact en
gebruiken we ze. Wanneer auto fabrikanten hun nieuwe model presenteren is het
een must dat deze zuiniger is dan de vorige. Maar zuiniger betekent nog steeds vervuilend. Nog steeds afhankelijk van benzine. Of in het geval van elektrische auto’s
wordt de elektriciteit vaak opgewekt door
kolencentrales en kernreactors. Wat als de
auto voor zijn eigen energie zou zorgen?
Werktuigbouwkunde studenten Lex Hoefsloot en Roy Cobbenhagen bogen zich over
dit vraagstuk en kwamen op het idee van
een auto met zonnepanelen op het dak.
Om dit project te laten slagen hadden ze
top-ingenieurs nodig die in een jaar tijd
een dergelijke auto kunnen ontwikkelen.
Deze vonden ze in mede-studenten van
alle disciplines van de TU/e.
In Potentiaal wordt er dagelijks door een
team van 22 mannen en vrouwen gewerkt
aan de auto van de toekomst. Wij vormen
het allereerste Solar Team Eindhoven.
Ons team bestaat uit studenten Werktuigbouwkunde, Electrical Engineering,
Industrial Design, Technische Informatica,
Bouwkunde en Technische Bedrijfskunde,
dat wordt vertegenwoordigd door André
Snoeck en Remi van Riet.

klasse geïntroduceerd waar het niet draait
om platte onhandige eenpersoons racewagens, maar juist om auto’s voor meerder
personen. Wij als Solar Team Eindhoven
staan er dan aan de start met het concept
van de gezinsauto. We kijken niet alleen
puur naar snelheid, maar laten zien dat
een duurzame auto ook praktisch kan zijn.
Parallel aan een prachtige technische ambitie is er natuurlijk de logistieke uitdaging. Elk onderdeel van de auto moet op
het juiste moment aanwezig zijn in het
productieproces. Vervolgens moet de auto
en het team naar Australië worden vervoerd voordat de 3000 kilometer lange reis
begint. Steun vanuit de TU was er al snel
voor dit project. Maar ook het bedrijfsleven
volgde vlak daarna. Ondersteunen van ons
project betekent bijdragen aan duurzame
mobiliteit samen met jonge ingenieurs die
vol passie aan de auto van morgen werken.
Sponsoren helpen ons ieder op hun eigen
manier in vier gebieden: aanleveren van
materiaal, productieprocessen, kennisdeling en financiële middelen. Verder hebben
we onze Solar Miles waarbij MKB bedrijven
en particulieren op een toegankelijkere
manier hun steentje bijdragen door middel
van donaties in ruil voor onder andere een
vermelding op de auto.

Aanstaande oktober doen we met ’s werelds eerste gezinsauto op zonne-energie
mee aan de World Solar Challenge. Dé
wedstrijd dwars door de woestijnen van
Australië. In 2013 wordt er een nieuwe

Een auto die voor zijn eigen energie zorgt
in plaats van vervuilt. Een auto die altijd
kan rijden. Een auto die zelfs je huis van
energie voorziet. Samen met je familie op
reis waar je ook heen wilt. De open weg.
Het maakt niet uit hoe ver. Zonder schuldgevoel over vervuiling. Het ultieme gevoel
van vrijheid voor een bestuurder.

Wie?

Elevator Pitch

Lex Hoefsloot (links) & Roy Cobbenhagen
(rechts)

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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Lustrum

Van interview tot deurmat
FOTOGRAFIE Sander Peters

Thomas Prevoo
Redacteur

Als redacteur bij SCOPE ben ik, samen met
alle andere redacteuren, verantwoordelijk
voor de inhoud van de diverse artikelen die
de SCOPE rijk is. Aan de hand van een interview of informatie uit andere bronnen
schrijf ik een artikel over een topic dat aansluit bij het thema van de SCOPE of belicht
ik een persoon of onderwerp binnen de faculteit. Vervolgens is het mijn taak om hier
een goedlopend artikel van te maken dat
fijn is om te lezen. Ten slotte probeer ik mijn
artikel verder te verbeteren aan de hand
van correcties en tips van de eindredactie.
In mijn functie als redacteur heb ik de afgelopen jaren al diverse interessante mensen
mogen interviewen bij bedrijven als Philips,
Ernst & Young en ProRail. Daarnaast heb ik
ook een aantal bijzondere gesprekken gehad met hoogleraren en docenten binnen
onze faculteit. Het is elke editie weer een
uitdaging om een mooi artikel te schrijven
dat interessant is voor studenten, alumni én
medewerkers van onze faculteit.
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04

01 De orders voor deze week worden verdeeld over de verschillende drukpersen. Het
drukken van de SCOPE kost ongeveer twee
dagdelen op één machine.
Personen op de foto, v.l.n.r.: Robbert van
Druenen (eigenaar) en Willem de Leeuw
(verkoop).
02 Na het controleren van het aangeleverde
bestand worden de drukplaten belicht. Per
kleur (cyaan, magenta, yellow en black)
wordt één drukvorm gemaakt. Op elke drukvorm staan vier pagina’s.

01

03 De drukpers bestaat uit vier druktorens.
Op elke toren wordt één kleur geprint en bij
elke toren hoort dus één drukplaat. Een vel
wordt per toren met één kleur bedrukt.
04 Een vel gaat door een druktoren heen.

Sander Peters
Fotograaf
Een foto zegt meer dan duizend woorden.
Daarom is het belangrijk dat er bij elk artikel één of meerdere foto’s beschikbaar zijn.
Om dat voor elkaar te krijgen, is er binnen
de SCOPE een groep fotografen actief. Deze
fotografen zorgen ervoor dat er bij elk artikel foto’s worden genomen en zij verzorgen
ook de coverfoto.
Als er foto’s gemaakt moeten worden voor
een artikel kan dat direct tijdens het interview gebeuren of naderhand. Het is
het gemakkelijkst als je als fotograaf bij
het interview bent, dan kunnen ook spontane momenten in het interview worden

vastgelegd. Het kan ook voorkomen dat dat
niet schikt, dan wordt er een afspraak gemaakt om op een ander moment de foto’s
te nemen.
De coverfoto is een aparte foto om te nemen, je moet namelijk rekening houden
met alle elementen die door je foto heen komen te staan. Daarom is er altijd een brainstorm voordat we deze foto graan maken.
Deze foto moet namelijk het thema van dat
nummer goed verbeelden en tegelijkertijd
ook uitnodigen om de SCOPE te gaan lezen.
De foto maken is een deel van het proces,
maar daarna komt er nog een andere procedure, namelijk het uitzoeken van de beste
foto’s en deze nabewerken. Met Adobe
Lightroom kan gemakkelijk een selectie

worden gemaakt en daarna een nabewerking worden gedaan. Met nabewerken gaat
het over het aanpassen van de belichting
en het maken van uitsneden. Na dit proces
worden de foto’s opgeleverd aan de hoofdredacteur. Deze bekijkt de foto’s en stuurt
deze door naar de lay-out.
Zo ontstaan de foto’s die elke SCOPE illustreren. Mocht er eens geen fotograaf aanwezig
kunnen zijn, dan maken we gebruik van
persmateriaal. Maar het liefst gebruiken
we toch onze eigen foto’s. Mogelijk kunnen
we in de toekomst meer gaan samenwerken met lay-out om zo tot een nog mooiere
SCOPE te komen!
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Kelly Klawer
Eindredacteur

Als eindredakteur zijnde, probeert ik ervoor
te zorgen dat een schreiver voor SCOPE het
maximale uit zijn of haar articel haald. Dat
begindt al voor het daadwerkelijke intervieuw plaatsvint, door met de redakteur
en de hoofdredakteur na te denken over
wat interesante en verassende vragen zijn.
Zodat elk artikel weer net anders is, en leuk
bleift om te lezen.
Wanneer de articel geschreven is, rievieuw
ik vaak als eerst de titel en de lead. Is de
titel aanspreekend? Is de lead korter als 40
woorden? Kortom, wordt ik als lezer uitgenodigt om door te lezen? Vervolgens beordeel ik het stuk op struktuur (is de opbouw
logies en bijvoorbeelt niet te chronologies
waardoor het stuk saai wort?), zinsbauw,
spelling, taalgebruik (foormeel vercus
SCOPE MAART 2013
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spreektaal) en relevancie. Door middel van
coments of rechstreekse aanpassingen in de
text, bijvoorbeelt bij spelfauten, probeer ik
de redakteur tips te geven over mogelijke
verbeeteringen. Ik hoop altijt dat de redakteurs daarvan leeren bij het schrijven van
hun volgende articels. Wanneer deeze tips
zijn opgevolgt, word het articel nog één keer
gekrontoleert alvorens het klaar is voor de
lee-out.
Gelukkig schrijven redacteuren bij SCOPE
meestal stukken waaraan een stuk minder
gesleuteld moet worden dan aan deze tekst.
Samen met de redacteur en een tweede
eindredacteur werk ik vooral samen om een
artikel zo interessant mogelijk te maken
voor de lezer, waarbij de ‘flow’ natuurlijk
goed moet zijn en we spel- en taalfouten
willen voorkomen... Wat ik daarvan zelf
heb geleerd? Met name hoe ik mensen op
een opbouwende manier van feedback kan
voorzien en een tekst nog sterker kan maken!

07

Evertjan Peer
Vormgever

Elk artikel is uniek. Maar wanneer de SCOPE
weer op de deurmat valt, is het duidelijk
één geheel. Als alle artikelen af zijn, kan de
lay-outcommissie binnen de SCOPE aan het
werk. Binnen de vaste looks van de SCOPE
wordt gevarieerd en geëxperimenteerd om
de SCOPE een zo aantrekkelijk mogelijk uiterlijk te geven. Wij van de lay-out geven
in Adobe InDesign elk artikel een gave en
strakke uitstraling.
Voor artikelen die zich er voor lenen, wordt
er een uitstapje gemaakt naar Adobe Illustrator waarin infographics gemaakt kunnen

worden. Dit zijn de illustraties waarin data
op een fancy manier gepresenteerd wordt.
Een lastig punt hierbij is dat alle artikelen
vaak tegelijk gelay-out moeten worden.
Nadat de artikelen helemaal af zijn, kan er
pas gelay-out worden en infographics kosten tijd om te maken. Toch wordt er altijd
geprobeerd een aantal interessante figuren
te produceren. We staan daarom altijd open
voor nieuwe lay-outtalenten die ook hun
ding willen doen in ons blad!
Toen ik lid werd van de SCOPE commissie,
had ik geen ervaring met deze programma’s: gaandeweg leer je hier mee omgaan
en hulp van andere lay-outers was altijd binnen handbereik. Het is een fantastische skill
om te hebben, aangezien het lay-outen van

documenten op veel meer plaatsen terugkomt in je leven. Als lay-outer sta je achterin
de rij van de schrijftafel naar de deurmat.
Hierdoor kom je soms harde deadlines tegen en moet je hard aan de bak. Het leuke
is dat je, binnen een zeker kader, je eigen
creativiteit kunt gebruiken om het artikel zo
mooi mogelijk te maken. Je kunt er daarom
ook net zo veel tijd insteken als je wilt.
Een mogelijke vooruitgang binnen de layout
zou zijn dat we voor latere SCOPEs de koppeling artikel-layouter sneller maken. Zo kan
ook de input van de redacteur meegenomen
worden in het bedenken van grafische toevoegingen aan het artikel!

05-06 Na het drukken van een drukproef
worden de kleuren gecontroleerd op intensiteit. Wanneer een kleur te intens of te
zwak is, wordt dit op de drukpers bijgesteld.
07 Wanneer de proefdruk voldoende is bijgesteld, wordt de SCOPE gedrukt op A2 formaat.

06

08 De A2-formaat vellen worden bijgesneden naar A3. De SCOPE wordt vervolgens op
een andere plek gebonden tot een magazine en daarna verstuurd.

08
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Lustrum

De SCOPE
Door de jaren heen
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AkzoNobel Masterclass 2013

ENGAGE with

our
ideas
show
your TALENT
Meet Willeke and Joost.
After finishing their Master’s they started their
careers at AkzoNobel. They’ve discovered that we
encourage you to have great ideas, then support
you in bringing those ideas to life.
AkzoNobel’s annual Masterclass is your chance to
find out if you’d like to be part of this unique
culture. Join us, get to know us and experience
how we’ve become such a successful global
player. You’ll look at our business of tomorrow from
different angles, and have plenty of opportunities to
meet senior management and young employees.

When: May 13 & 14, 2013
For:
Master students
Please visit www.akzonobel.nl/masterclass for
more information and to apply online. There you
will also find out more about the roles that Willeke
and Joost play within AkzoNobel.

06614_230113

Where your ideas go far
www.akzonobel.nl/masterclass
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Het smeden van de
perfecte voorlichting
Nog nooit telde
Technische
Bedrijfskunde zoveel
eerstejaarsstudenten
als in het huidige
academische jaar.
Judith Smits,
verantwoordelijk voor
de voorlichting van
de faculteit, licht het
geheim toe van de
voorlichting van deze
steeds populairdere
studie.
TEKST Gillis van de Zande
FOTOGRAFIE Sander Peters

Na een academisch jaar met buitengewoon veel inschrijvingen, zijn Smits en
haar voorlichtingsteam sinds september
alweer volop aan de slag met de voorlichtingsactiviteiten van dit jaar. “Hoewel de inhoud van de studie momenteel
enkele veranderingen ondergaat, blijft
het recept van de voorlichting eigenlijk
ongewijzigd. Een juist beeld schetsen
van Technische Bedrijfskunde voor een
zo groot mogelijk publiek”, verklaart
Smits.
De beste TU
Enkele maanden geleden verscheen
het jaarlijkse overzicht van de Keuzegids Universiteiten. De Technische

Universiteit Eindhoven wordt hierin
voor de negende maal op rij uitgeroepen tot beste technische universiteit van
Nederland. Daarnaast staat de TU/eopleiding Technische Bedrijfskunde op
de eerste plaats in haar eigen categorie.
“Technische Bedrijfskunde in Eindhoven laat hierbij Twente en Groningen
ver achter zich,” aldus de Keuzegids
Universiteiten 2013.
De titels zijn volgens Smits te danken
aan de kwaliteit van het onderwijs in
combinatie met de persoonlijke benadering. “Ook de samenwerking met het
bedrijfsleven in deze regio speelt een
grote rol,” voegt Smits toe. “Het zijn

mooie resultaten voor de TU/e, maar
in de voorlichting moeten we er subtiel
mee omgaan. Met name ouders vinden
belangrijk om te horen dat de studie
goed staat aangeschreven, maar scholieren identificeren dat al snel als hoogmoed. Het beste is om het kort te benoemen, zonder daarbij jezelf de hemel in
te prijzen.”
Eerlijke voorlichting
Bij elke vorm van voorlichting zijn enthousiasme en duidelijkheid noodzakelijk. Voorlichters moeten het verhaal zo
overbrengen, dat het publiek een goed
beeld krijgt van de studie. “We willen
de juiste student bij de juiste studie
MAART 2013 SCOPE
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Voorlichtingsteams faculteit IEIS
Bachelor

Master

35 studenten

21 studenten

14 docenten

5 docenten

Judith Smits in 5 stellingen
01

02

03
04

05

Ik heb me goed georiënteerd voordat ik mijn studiekeuze maakte.
“Ondanks voldoende oriëntatie, heb ik pas in maart van VWO 6 mijn definitieve
studiekeuze gemaakt. Ik was er altijd van overtuigd dat ik naar de Hogere Europese
Beroepen Opleiding (HEBO) in Den Haag wilde, maar na een dag proefstuderen om
mijn keuze te bevestigen, ben ik volledig afgeknapt. Uiteindelijk koos ik voor Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit.”

Als student volgde ik altijd een strakke planning.
“Als student was ik wel van het plannen en dat ben ik nog steeds. Ik wil dingen op
tijd doen en niet wachten tot een deadline nadert. Als ik weet dat ik dingen vooruit
kan doen, dan doe ik dat.”

Tijdens mijn studie woonde ik op kamers.
“Gedurende mijn studie heb ik thuis gewoond en reisde ik altijd op en neer.”

Ik ben actief geweest in een studenten- of studievereniging.
“Ik weet eigenlijk niet waarom, maar tijdens mijn studie ben ik daarin niet actief
geweest. Pas toen ik ging werken ben ik bestuurswerk gaan doen. Zo ben ik momenteel penningmeester bij CC-10, een communicatieclub die activiteiten organiseert voor junior en medior communicatieprofessionals in regio Eindhoven.”

Als student droomde ik van een functie binnen een groot bedrijf.
“Ik wilde niet per se een baan bij een grote multinational. Mijn enige restrictie was
dat ik iets met onderwijs wilde.”
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krijgen. Het is mooi als dat bij Technische Bedrijfskunde is, maar als scholieren het echt niet willen, moeten ze dat
zeker niet gaan studeren. Ik sta er dan
ook op dat leden uit mijn voorlichtingsteam eerlijk vertellen hoe ze de studie
ervaren. Als voorlichters moeite hadden
met wiskunde op de studie, dan kan dat
best gezegd worden. Het gaat immers
om het leveren van een zo goed mogelijk advies bij de studiekeuze en niet om
het verhogen van het aantal inschrijvingen middels niet geïnteresseerde scholieren,” stelt Smits.
“Om een duidelijk beeld te schetsen
voor de studiekiezers, organiseert de
voorlichting diverse activiteiten. De bekendste bachelorvoorlichtingsactiviteiten zijn open dagen, meeloopdagen en
voorlichtingen op middelbare scholen.
Daarnaast focust de faculteit zich in de
bachelorvoorlichting op aansluitingsactiviteiten tussen VWO en WO. Om deze
aansluiting te vervolmaken, organiseren
we decanendagen, speciale meidenda-

Judith Smits
Voorlichting en Communicatie faculteit IE&IS

Hoewel Judith Smits vroeger dacht lerares te worden, vervult ze momenteel een
andere functie binnen de wereld van het
onderwijs. Na het afronden van de studie
Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
begon Smits in 2007 haar carrière bij Philips Electronics Nederland. In haar functie
verzorgde ze de perscommunicatie en hield
ze zich bezig met de interne communicatie
van het bedrijf. Smits had echter altijd interesse voor het onderwijs en specifiek voor
voorlichting. Toen een vacature werd aangeboden vanuit het Communicatie Expertise
Centrum (CEC) op de TU/e waarin voorlichting en communicatie voorop stonden, solliciteerde ze en vond de combinatie die ze
altijd al zocht. Vanuit het CEC werd Smits
gedetacheerd op de faculteit IE/IS, waar ze
inmiddels al vierenhalf jaar actief is. “Eigenlijk ben ik bij alles betrokken wat aan communicatie gelinkt is binnen de faculteit.”.

“Je moet jezelf niet de
hemel in prijzen”
gen en sinds enkele jaren een masterclass voor VWO 4, 5 en 6. In een masterclass volgen scholieren workshops op
de TU/e, om ze te laten zien wat je met
techniek kunt bereiken.”

“We willen de juiste
student bij de juiste
studie krijgen”
“De mastervoorlichting is kleinschaliger
en bestaat uit enkele mastervoorlichtingen per jaar. Deze zijn bedoeld voor
HBO’ers en WO’ers die zich oriënteren
op een masteropleiding. Tevens bieden
wij master-meeloopdagen aan als één
van de weinige faculteiten. Hierbij kun-

nen geïnteresseerden een dag één-opéén meelopen met een masterstudent.
Daarnaast zijn buitenlandse studenten
een doelgroep voor mastervoorlichting.
Deze proberen we te bereiken door samen te werken met ESTIEM, een Europese studentenorganisatie van Technische Bedrijfskunde. Bovendien zijn
internationale studenten ook voor de
bachelor een steeds belangrijkere doelgroep. Dit door de toename in het aantal
Engelstalige majors met de komst van
het Bachelor College. Het is dan ook te
verwachten dat Technische Bedrijfskunde op den duur de omslag zal maken
naar het Engels.”
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Remco Dijkman
Assistant Professor wanwege hekel
aan autorijden
Vijftig procent onderwijs, veertig procent onderzoek en tien procent
overige activiteiten. Hoe werkt dit in de praktijk? In deze SCOPE wordt
kennisgemaakt met dr.ir. Remco Dijkman, Assistant Professor bij de
capaciteitsgroep Information Systems.
TEKST Billie Cuppen FOTOGRAFIE Willemijn Steens

Van student tot consultant
Zoals de meeste studenten wel zullen
herkennen, worden interesses steeds
duidelijker naarmate de studie vordert.
Dit gold ook voor Remco Dijkman gedurende zijn studie aan de Universiteit
Twente. In plaats van de zogenaamde
‘harde’ kant van Computer Science lagen
zijn interesses meer bij de inbedding van
informatietechnologie in organisaties.
Nadat hij cum laude was afgestudeerd
in 2001 is Remco Dijkman dan ook terechtgekomen in de consultancy, bij Ordina. “Mijn interesse in organisaties en
de uitdagingen die implementatie van
IT met zich meebrengt, in combinatie
met sociale factoren, hebben geleid tot
mijn werkzaamheid in de consultancy.
Hierdoor heb ik veel organisaties van
binnen gezien; een leerzame ervaring.”
Voorbeelden van sociale factoren waarmee IT-implementatie te maken heeft
zijn managementcommitment, communicatie binnen de organisatie en acceptatie door de eindgebruiker. “Binnen
de projecten die ik heb uitgevoerd bij
Ordina was ik veelal verantwoordelijk
voor het in kaart brengen van het proces. Voorafgaand aan de uitvoering van
een project moet veel gepraat worden
SCOPE MAART 2013
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met de klant om te weten wat deze wil,
hoe de organisatie eruit ziet en wie de
sleutelpersonen zijn. Door dit op een
juiste manier in kaart te brengen kan
vervolgens de slag gemaakt worden naar
de IT die de klant uiteindelijk wenst.”
Assistant Professor aan de TU/e
Na een jaar werkzaam te zijn geweest als
consultant besloot Remco Dijkman terug te gaan naar de Universiteit Twente
en daar te promoveren. De reden van de
overstap was vooral persoonlijk. “Qua
tijd was het niet goed mogelijk om mijn
sociale leven te combineren met mijn
baan als consultant. Daarnaast heb ik
een verschrikkelijke hekel aan autorijden en dat is als consultant niet handig.”
Na zijn promotie in juli 2006 is Remco
Dijkman gaan werken bij de faculteit
IE&IS aan de TU/e. Op de vraag waarom
zijn keuze is gevallen op Eindhoven, antwoordt hij: “De Technische Universiteit
Eindhoven staat bekend om haar expertise in Business Process Management
(BPM), de leerstoel waar mijn interesse
zich bevindt.” Op dit moment vervult hij
de functie van universitair docent, waarbij hij het traject volgt tot Associate Professor; universitair hoofddocent.

Als onderzoeker aan de universiteit
word je geacht vijftig procent van je tijd
te besteden aan onderwijs, veertig procent aan onderzoek en tien procent aan
overige zaken. “Zelf ben ik in die overige tien procent betrokken bij de studievoorlichting van Technische Bedrijfskunde en ben ik tevens voorzitter van
de opleidingscommissie van Business
Information Systems (BIS), de masteropleiding van Technische Bedrijfskunde
en Technische Informatica.” Met betrekking tot onderwijs zullen velen Remco
Dijkman kennen als een enthousiaste
en betrokken docent die zowel vakken
geeft in de bachelor- als masterfase.

“Na deelname aan
de Business Trip steeg
mijn docentscore van
4,1 naar 4,8”
Die betrokkenheid vind je ook terug in
zijn rol als BEP- en afstudeerbegeleider. “Het leuke aan de begeleiding van
een eindproject vind ik de persoonlijke
band die je opbouwt met een student.

“Wetenschappers werken voor de
roem, niet voor het geld”
Daarnaast krijg ik de mogelijkheid om
samen met een student weer eens een
kijkje te nemen in de keuken van bedrijven.” Naast de betrokkenheid als
begeleider zie je Remco Dijkman ook
regelmatig op de donderdagmiddagborrel van Industria in The Villa. Daarnaast
is hij in maart 2012 als faculteitsdeelnemer mee geweest met de Business Trip
van Industria naar Kopenhagen. “Na die
deelname steeg in de vakevaluaties mijn
persoonlijke score als docent opmerkelijk, van 4,1 naar 4,8.”
Onderzoek en projecten
Uiteindelijk telt voor de TU/e ook het
onderzoek. Maar hoe gaat zo’n onderzoeksproject dan in zijn werk? “Het
begint allemaal met een idee, een aandachtspunt in de maatschappij. Na overleg met de capaciteitsgroep volgt daarop
de uitwerking van het idee, waarmee
we aan de slag gaan. Na de uitwerking
volgt een kritieke stap: de aanvraag van
subsidies. Deze aanvraag vergt veel
werk en de acceptatiegraad ligt erg laag,
lager dan tien procent. Voor een goede
onderbouwing van de subsidieaanvraag
is dan ook een gefundeerd plan nodig waarbij alle betrokken partijen de

neuzen dezelfde kant op hebben en tevens de pijlers van de subsidiërende
partij na worden gestreefd. Wanneer de
subsidie toegekend wordt, kan worden
gestart met een kick-offmeeting van het
project, waarna het onderzoek daadwerkelijk zal starten.”
Na afronding van het project en oplevering van het resultaat, bijvoorbeeld in de
vorm van een aantal publicaties of een
softwareprototype, is het project voor de
universiteit in principe afgerond. Echter,
na afronding kan worden overgegaan
tot exploitatie: commerciële partijen enthousiasmeren voor de uitvoering van

een project zodat het uiteindelijk in de
maatschappij wordt toegepast. Levert dit
voor de TU/e dan nog wat op? “In principe kunnen onderzoeksresultaten worden verkocht als product. Maar, een universiteit is een kennisinstelling. Daarom
wordt dit niet gedaan, maar wordt de
kennis overgedragen aan de maatschappij.” Deze bijdrage aan de maatschappij
sluit naadloos aan bij één van de speerpunten van de Technische Universiteit
Eindhoven: kennisvalorisatie.
Remco Dijkman voegt aan zijn verhaal
het volgende toe: “Wetenschappers werken voor de roem, niet voor het geld.”

Remco Dijkman
Assistent Professor aan de TU/e

Woonplaats: Eindhoven
Studie: MSc. Computer Science (2001),
Universiteit Twente & Ph.D. Computer
Science (2006), Universiteit Twente
Capaciteitsgroep: Information Systems,
faculteit IE&IS
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“Ik heb een verschrikkelijke hekel
aan autorijden en dat is als
consultant niet handig”
Remco Dijkman
Remco Dijkman en zijn vrouw wonen samen
met hun twee kinderen in de Eindhovense
wijk Meerhoven. Na de afronding van zijn
studie Computer Science aan de Universiteit Twente in 2001 en een korte loopbaan
als consultant bij Ordina, is hij in 2006 gepromoveerd aan dezelfde universiteit. Sinds
2006 is hij werkzaam aan de faculteit IE&IS
van de Technische Universiteit Eindhoven.
Op dit moment vervult hij de functie van
Assistant Professor bij de capaciteitsgroep
Information Systems. Naast zijn dagelijkse
fietstocht naar het paviljoen is hij regelmatig in het zwembad te vinden.

En naast alle roem in de vorm van subsidies en publicaties voor onderzoek is
ook zijn manier van doceren bekroond.
Na eerdere nominaties in 2008, 2010
en 2011, is Remco Dijkman in 2012
uitgeroepen tot beste docent in de postpropedeusefase met vakken als ‘Design
of Business Information Systems’ en
‘Enterprise Modelling’.
De toekomst
Op de vraag waar Remco Dijkman zichzelf over 5, 10 of 20 jaar ziet, antwoordt
hij: “Als wetenschapper word je geacht
de ultieme expert te worden in je vakgebied. Iemand waar men, als er een vraag
is over het vakgebied, automatisch bij
terecht komt. Er zijn allerlei manieren
SCOPE MAART 2013
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om dat te bereiken en vorm te geven:
door het schrijven van wetenschappelijke artikelen, door het schrijven van
een boek, door regelmatig op de televisie te verschijnen, door politici of raden
van bestuur te adviseren, enzovoort.
Een dergelijke rol zie ik voor mezelf ook
graag weggelegd, maar hoe ver ik daar
precies mee ben binnen de genoemde
timeframes is moeilijk te zeggen.”

Internationaal

Tijdens je vakantie studeren in
Azië?
Hoe aantrekkelijk
is een
buitenlandsemester
in Hong Kong?
Dertig Nederlandse
studenten namen
afgelopen zomer de
proef op de som en
vertrokken naar Azië
om het te ontdekken.
TEKST Noor Rijk

NAHSS?
De afkorting voor Netherlands-Asia
Honours Summer School rolt niet echt
lekker over de tong. En voor een project
met als doel de bekendheid en het imago van China bij Nederlandse studenten
te verbeteren, is dat niet wenselijk. Het
is daarom ook niet verwonderlijk dat
dit jaar aan de eerste groep NAHSSstudenten gevraagd werd om te brainstormen over een nieuwe naam voor dit
initiatief. Helaas is er tot nog toe geen
nieuwe naam gevonden, maar wellicht
ben jij een van de studenten die tijdens
de NAHSS 2013 een nieuwe naam voor
het Summer School-programma bedenkt. Maar wat is de NAHSS nu eigenlijk? Axel Zeijen is afgelopen juni met
29 andere Nederlandse studenten naar
NAHSS 2012 geweest en weet er nu alles van.

Azië
Nederlandse universiteiten hebben in
samenwerking met verschillende multinationals en ministeries NAHSS opgezet om Nederlandse studenten te stimuleren een deel van hun studie in China
te volgen. Qua handel doet China zeker
niet onder voor Europa en Amerika en
zodoende heeft Nederland er baat bij
dat er connecties met China komen en
blijven. Tijdens en voorafgaand aan het
zes weken durende Summer Schoolprogramma hebben dertig studenten
nagedacht over manieren waarop dit
doel bereikt kan worden.
Voorbereiding
Axel hoorde via zijn studieadviseur over
deze unieke kans en besloot deze met
beide handen aan te grijpen. Samen
met 29 andere gemotiveerde studenten
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“Mandarijn is een goed
voorbeeld van ‘Easy
to learn, difficult to
master’”
Double Degree
binnen de TU/e
Axel Zeijen is een pionier op het gebied van
de Double Degree op de TU/e. De reeds bestaande Double Degree-programma’s, OML
gecombineerd met Finance aan de Universiteit van Tilburg of OML in combinatie met
het KAIST programma in Zuid-Korea, waren
toch niet helemaal waar Axel naar op zoek
was. Hij heeft na zijn bachelor Technische
Innovatiewetenschappen gekozen voor zowel de master Innovation Sciences (aansluitend op de bachelor Technische Innovatiewetenschappen) als de master Innovation
Management (aansluitend op de bachelor
Technische Bedrijfskunde). Na een schakelprogramma van 18 ECTS is Axel begonnen
aan zijn zelfontworpen Double Degreeprogramma. Waar je bij Innovation Sciences
leert hoe dingen in elkaar zitten, laten ze bij
Innovation Management zien wat je ermee
kunt doen. Axel vindt dat deze twee masters elkaar goed aanvullen. Zijn planning is
om 155 ECTS in 2,5 jaar te gaan halen. En
als de overheid een beetje meewerkt, hoeft
hij maar voor één master collegegeld te betalen. Op dit moment ziet het daarnaar uit,
dus dat is mooi meegenomen!
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naar Azië om een project uit te voeren,
dat zag hij wel zitten. In tegenstelling
tot veel andere deelnemers had Axel nog
niet eerder te maken gehad met China.
Een reis naar een land waar je nog niets
van weet was een uitdaging die Axel wel
wilde aangaan en zodoende liet hij zich
niet weerhouden om mee te gaan. Ter
voorbereiding op de uit te voeren opdracht, kreeg de groep twee masterclasses in Utrecht en Amsterdam. Tijdens
deze bijeenkomsten werd onder andere
nagedacht over barrières voor studenten
om naar China te gaan en manieren om
deze te overwinnen. Naast financiële
druk, bleek ook de slechte informatievoorziening cruciaal te zijn bij een beslissing om al dan niet een semester in
China te gaan studeren. De groep van
NAHSS had hier geen last van: de vlucht
en het verblijf zijn gesponsord door de
universiteiten en bedrijven en tijdens
de voorbereiding werden de studenten

voorzien van voldoende informatie betreffende China.
Hong Kong
Aan het begin van de zomer vlogen
de deelnemers naar Hong Kong waar
zij samen met vijfhonderd andere internationale studenten in de Summer
School terecht kwamen. Gedurende
vijf weken werden er colleges gevolgd,
excursies gedaan en vonden er verschillende bijzondere ontmoetingen plaats.
Drie dagen per week gingen de deel-

“De toekomst ligt in
China”
nemers naar school om een cultuurvak
en een businessvak te volgen. Axel koos
Mandarijn als cultuurvak en Engineering & Technology Management als

businessvak. Dit laatste vak kwam in
grote lijnen overeen met enkele vakken
op de TU/e die Axel al gehaald had, terwijl het Mandarijn nieuw voor hem was
en stiekem erg lastig bleek te zijn. Op
maandag en vrijdag kreeg de groep tijd
om aan de opdracht te werken en tijdens
weekenden was er vrije tijd. Via de Summer-School worden massale cultuurexcursies georganiseerd wat veel studenten heeft doen besluiten er zelf op uit te
trekken. Onder andere Kuala Lumpur,
Japan, Taiwan en Macau (het Las Vegas
van China) werden in de weekenden
aangedaan. Ook in Hong Kong zelf was
er voldoende vermaak; alle studenten
waren gekoppeld aan buddy’s uit Hong
Kong die moeiteloos de leukste clubs
uit Hong Kong aan wisten te wijzen.
Een groot verschil met het nachtleven
in Eindhoven: de prijzen. De drank is
zo duur dat het niet ongewoon is om tijdens een stapavond de club te verlaten,

bij een 7-Eleven (supermarkt) drank te
kopen en dit op straat op te drinken om
vervolgens de club weer binnen te gaan
en verder te feesten.
Opmerkelijk
Hong Kong was tot 2 juli 1997 een kolonie van Engeland. Nu is Hong Kong
vrijer dan China en mag er elk jaar op 2
juli gedemonstreerd worden: in de ochtend mag je demonstreren vóór China
en in de middag tégen China.

“Ze verlieten de club
om even drank te
halen bij de 7-Eleven,
om vervolgens weer
verder te feesten in de
club!”
Axel kwam er tijdens een gesprek met
een Nederlandse expat achter dat de
slechts 80 m2 grote appartementen in
de lelijke woonblokken in het centrum
bewoond worden door de miljonairs
van Hong Kong. De Nederlandse consul woont echter in een groot huis in de
mooiste wijk van Hong Kong. Dit huis
is voor een paar miljoen gekocht maar
de waarde ervan schijnt nu al meer dan
vertienvoudigd te zijn. Om dit te rechtvaardigen is het huis van de consul vrij
toegankelijk voor Nederlanders. Met
Kerstmis is er voor alle Nederlanders
in Hong Kong daar een receptie. Ook
de groep NAHSS-studenten heeft een
bezoekje gebracht aan dit huis alwaar
ze een heerlijk buffet voorgeschoteld
kregen.
One-stop shop
Naast de culturele uitstapjes is er natuurlijk ook nog aan het project gewerkt.
Voor een grote barrière, de slechte informatievoorziening, is als oplossing een
one-stop shop bedacht: Een centraal
punt dat in informatie kan voorzien
over de studiemogelijkheden in China.
Het project NAHSS kan hierbij als vlaggenschip fungeren. Op dit moment zijn
er drie studenten full-time bezig met het
realiseren van deze oplossing.
Axel Zeijen heeft de proef op de som genomen en is een mooie ervaring rijker.
Als student in Hong Kong is het goed
vertoeven en kijk je je ogen uit!
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En verder

Selling new products
Voor de kerst vond het Industria Congres
over ‘Selling New Products’ plaats, georganiseerd op de High Tech Campus. Een interessant congres met geweldige sprekers en
een goede opkomst. De locatie kon niet beter. Immers, bij de High Tech Campus denk
je meteen aan innovatie. Studenten die ik
later sprak, waren er ook lovend over. Chapeau! Een prima bijdrage aan het imago van
onze universiteit en faculteit.
Ook de keuze van het thema viel in goede
aarde. Niet alleen was er een directe aansluiting bij de Master Innovatie Management, en specifiek het keuzevak ‘Selling
New Products’, maar ook sloot het thema
goed aan bij de actualiteit. Eindhoven is dan
wel uitgeroepen tot de slimste regio van de
wereld, maar met de score van deze regio
voor het economisch plukken van de vruchten van deze innovatieboom, is het slechter
gesteld. De conclusie dat er meer aandacht
voor commercialisering nodig is, is snel te
maken. Slechts met meer ondernemerschap
en commercialisering van de patentenportefeuille kan er een Europees ‘Silicon Valley’
ontstaan. Centrale vragen hierbij zijn: zouden verkopers niet duidelijker afgestemd
moeten zijn met de R&D-afdeling? Hoe
kunnen we verkopers beter motiveren en
organiseren om het succes van nieuwe producten te maximaliseren?
Tijdens het congres viel mijn oog op een
uitspraak van Nobelprijswinnaar Albert Einstein die op de muur gedrukt stond: “Logic
will get you from A to B, but creativity will
bring you anywhere.” Zeer passend gezien
iets ‘out of the box’ doen precies is wat het
congres naar mijn mening nodig had. Uiteindelijk resulteerde dit in het adopteren
van het idee om een groepje studenten een
technisch product te laten verkopen. De studenten zouden als standwerkers optreden
en het product aanprijzen en potentiële
klanten overhalen. Dr. Ad de Jong van het
vak ‘Selling new products’ en Thijs Verhees,
de hoofdredacteur van het grootste Nederlandse sales magazine, SalesManagement,
traden op als jury. Stalmeester was de directeur van het TU/e Innovation Lab: Steef
Blok. Hoewel alle ingrediënten voor succes
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aanwezig waren, kwam dit onderdeel van
het programma helaas minder uit de verf.
Hoewel ik er van overtuigd ben dat de beste
student-verkoper won, was er een wijze les
te trekken. Net als voor een congres was ook
voor deze specifieke spelactiviteit voorbereiding essentieel. Juist de voorbereiding
zorgt ervoor dat problemen aan het licht
komen op het gebied van logistiek, geluid
en presentatie. Daarenboven is echter creativiteit nodig; het jezelf kunnen voorstellen
hoe een en ander er zal uitzien en hoe het
op een publiek zal overkomen. Creativiteit
tilt zaken naar een hoger niveau. Het maakt
ook dat je sneller zaken doorziet en slimme
oplossingen bedenkt die anderen niet zo
snel zien.
Verder nadenkend over Einstein’s wijsheid
vroeg ik me af of er wel voldoende aandacht
is voor creativiteit in onze opleiding. Bij bijvoorbeeld de Bauhaus-beweging in de jaren
20 in Duitsland was er juist, naast aandacht
voor materiaalkennis, technisch tekenen,
constructieleer, planning en dergelijke, ook
aandacht voor de stimulering van de creativeit van ontwerpers via theater en dergelij-

ke. Studenten werden uitgedaagd hun technische kennis te verrijken met frisse ideeën.
Mijns inziens zouden wij dit als ingenieurs
ook meer moeten doen. Misschien niet zo
zeer met behulp van theateroefeningen,
maar via cases en oefeningen voor het moeten bedenken van innovatieve oplossingen.
Een OML student, die juist om deze reden
deel had genomen aan een ‘summer camp’
bij de Boston Consulting Group, bevestigde
deze indruk.. Daar had hij geleerd cases te
analyseren en ‘out of de box’ naar oplossingen te zoeken. Want, stochastische vergelijkingen hadden hem wel geleerd hoe van
A naar B te komen, maar ten opzichte van
andere studenten miste hij overzicht, creativiteit en innovatie. Het Summer Camp had
hem een breder beeld gegeven, nodig voor
een meer vernieuwend, strategisch inzicht
in zaken. Een onmisbare factor voor iedere
CEO in spé. Einstein was zo gek nog niet.

Ed Nijssen

Professor of Technology Marketing,
Technische Universiteit Eindhoven

En Verder

Lustrum
Met al twintig jaargangen achter de rug
symboliseert deze speciale editie het vierde
lustrum van SCOPE. SCOPE is echter niet de
enige die haar Lustrum viert, Industria zal
namelijk komend jaar ook haar Lustrum
vieren. Op 27 november 1963 is Industria
opgericht door de studenten Bedet, Nijssen
en Wijshof en daarom zal Industria komend
collegejaar haar 50e verjaardag vieren. De
enthousiaste Lustrumcommissie bestaande
uit de meest creatieve tweede- tot en met
vijfdejaars studenten zijn begin dit collegejaar al gestart met de voorbereidingen.
De eerste brainstormsessie met zevenhonderd ideeën leek niet genoeg voor deze
commissie en daarom besloten zij om ook
nog een open brainstormsessie te houden
waarbij alle leden waren uitgenodigd. Wilde
concepten zijn hier uit voortgevloeid waarvan enkele volgend jaar terug te zien zijn.
Welke dit zijn mag ik helaas niet vertellen.
Wel kan ik mededelen dat de vier ‘core competences’ van Industria - te weten Studie,
Carrière, Internationaal en Ontspanning allemaal terug zullen komen in het 10e lustrumjaar. Daarnaast is het aan te raden om
je agenda voor volgend jaar enigszins leeg
te houden om zo optimaal van alle lustrumactiviteiten te genieten!

Joeri Spoor
Voorzitter Industria

E-Industria
E-commerce, e-learning, e-mail, e-matching, e-health… onze virtuele wereld
groeit, groeit, groeit! Ook Industria bevindt
zich in deze wereld door middel van een
website, facebookpagina en twitteraccount.
Ruim een jaar geleden is de nieuwe website
van Industria online gegaan, waar je kunt
vinden wie we zijn en wat we doen. Om
alle mogelijkheden die deze site biedt up
to date te houden, wordt de site continue
bijgehouden en verbeterd. Zo kun je als student via onze site op de hoogte blijven van
alle activiteiten die georganiseerd worden
en je kunt er bijvoorbeeld banen of afstudeerprojecten vinden. Bij het aanmaken van

activiteiten op de site, wordt automatisch
een post gemaakt op facebook en twitter.
Via facebook en twitter houden we je overigens niet alleen op de hoogte van alle activiteiten, je kunt er eveneens zelf foto’s of
jouw ervaringen met ons delen!
Industria is ook bezig met ‘e-studiegerelateerde zaken’. Het is mogelijk om op de
Industria-website je boekenpakket te vinden en voor masterstudenten tevens om
de boeken direct te bestellen. Verder zijn er
sinds kort e-mailadressen aangemaakt voor
de onderwijsraden, waardoor zij enerzijds
via dit adres een mail kunnen sturen naar

docenten en anderzijds kunnen studenten
met vragen of opmerkingen via dit mailadres communiceren. Uiteraard zijn ook
onderwijsgerelateerde activiteiten zoals
een onderwijsprijsborrel of een Master-/Bachelor Studyclub activiteit terug te vinden
op onze website en kun je je hiervoor ook
direct aanmelden. E-Industria doet gezellig
mee!

Marle Muselaers
Commissaris Onderwijs Industria
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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 second 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

