SCOPE

Jaargang

20

Nummer

2

Magazine van Studievereniging Industria & Alumni Vereniging Bedrijfskundig Ingenieurs

juni 2013

Emerging markets
Van megastad tot nanowinkel
5 jaar calculus

Elevator Pitch

Internationaal

Michiel

WK robot

In 7 maanden

Hochstenbach

voetbal 2013

de wereld rond

Pagina 17

Pagina 20

Pagina 25

Uitgestudeerd,
maar nog niet uitgeleerd?
KPN Consulting* zoekt:
Young Professionals Proces- & Projectmanagement
Young Professionals Techniek
Wat ga je doen?
Het Young Professional traject van KPN Consulting duurt in totaal een jaar en is een goede mix van trainingen,
cursussen en praktijkervaring bij de klant. Gedurende het traject maak je op een leuke en prettige manier kennis
met het ‘werkende’ leven. Als YP start je met een uitgebreid en geheel verzorgd introductietraject van drie weken,
waarna je direct inzetbaar bent. Tijdens dit traject krijg je verschillende vakinhoudelijke, business- en soft skills
trainingen en workshops. In deze korte en intensieve periode leer je onze organisatie en je collega’s goed kennen.
Alle kennis die je tijdens de introductie hebt opgedaan, kun je direct toepassen bij onze klanten. KPN Consulting
werkt samen met de 400 grootste bedrijven van Nederland zoals Shell, Nuon, Rijkswaterstaat, NS en ING. Bovendien
stippel je samen met een persoonlijke coach een carrièrepad uit aan de hand van jouw kennis, ervaring en ambitie.
Gedurende het jaar volg je naast je projecten nog enkele trainingen. Ter afsluiting van het traject voer je samen met
je mede YP-collega’s een praktijkgerichte case op het gebied van techniek of proces- & projectmanagement uit, die
je daarna presenteert aan onze directie.
Na het eerste jaar ontwikkel je je verder richting proces- & projectmanagement, service & performance management, techniek of architectuur. Je kunt daarbij een vliegende start maken door als High Potential door te stromen
naar een vervolg opleidingstraject, waar je in korte tijd de kennis, kunde en ervaring opdoet voor de rest van je
loopbaan. Dit geeft je de mogelijkheid om uit te groeien tot een gewaardeerde consultant die organisaties met
concrete adviezen naar een hoger niveau tilt.

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Afgeronde masteropleiding bij voorkeur in een bèta studierichting
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Communicatief en sociaal vaardig
Helikopterview, proactief, resultaatgericht en pragmatisch
Je staat voor kwaliteit en je zet graag een stapje extra
Affiniteit met IT

Wat bieden wij?
Wij bieden jou een carrière bij de nummer 1 in ICT-consultancy met zeer goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Veel belangrijker vinden wij het echter om jou de kans te bieden je te ontwikkelen, daarom denken we
met je mee in een persoonlijk ontwikkelplan en heb je bij ons goede doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Interesse?
Reageer dan snel en stuur jouw motivatie en CV naar Mandy Klemann.
Voor meer informatie kun je contact opnemen per email via mandy.klemann@kpn.com
of telefonisch via 06-13444246 of bezoek onze website op www.kpn.com/consulting.
*KPN Consulting staat sinds 2012 in de top 25 van Great Place To Work.
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De uitdaging aangaan
Door hun grootte, snelle groei en industrialisatie hebben emerging markets veel
potentie voor grote bedrijven als Procter & Gamble. Zo heeft alleen India al meer
inwoners dan Europa; allemaal potentiële consumenten. Deze nieuwe markten bieden
ook uitdagingen, zowel op logistiek gebied als daarbuiten. Zo moeten geheel nieuwe
methoden binnen stadsdistributie bedacht worden om de zogeheten ‘nanostores’ in
megasteden op een efficiënte manier te kunnen beleveren.
Ook de SCOPE staat voor nieuwe uitdagingen. Een op de vijf volwassenen heeft
een tablet en meer dan de helft van alle Nederlanders gebruikt Facebook. Het is
dan ook geen wonder dat magazines het over het algemeen moeilijk hebben. Deze
ontwikkelingen bieden echter ook kansen. Zo kunt u de SCOPE sinds kort, ook op uw
tablet, online bekijken (issuu.com/svindustria) en zijn er plannen om meer met de
Industria website en social media te gaan doen.
Het aangaan van uitdagingen kan ook leiden tot prachtige nieuwe ervaringen. Op
pagina 25 zien we hoe SCOPE-redacteur en fotograaf Bart van Eijden in ruim een half
jaar de wereld rondreist, op zoek naar het onbekende. Hopelijk geniet u net zo van zijn
verhaal als ik dat deed.
Ik hoop dat het lezen van deze SCOPE u niet alleen veel plezier brengt, maar ook
inspiratie tot nieuwe ervaringen en uitdagingen.

Koen Bressers
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema Emerging markets
Emerging markets, één van de trends als het gaat om kansen voor grote
bedrijven. Waarom zijn deze opkomende markten nu zo interessant voor
een multinational als Procter & Gamble en welke logistieke uitdagingen
brengen ze met zich mee?
TEKST Jaap Arts

Miniwinkeltjes in megasteden
Kansen en logistieke uitdagingen in
emerging markets

01

Emerging markets hebben veel typische
kenmerken, maar de belangrijkste eigenschap is simpelweg de snelle groei
van hun economie en een bijbehorende
vraag naar producten. Kijk bijvoorbeeld
naar India, een land met meer inwoners
dan heel Europa en dus een enorme
vraagpotentie. Dit in combinatie met de
huidige recessie in ontwikkelde landen
zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven
zich realiseren dat er veel kansen liggen
in deze opkomende markten.
Meer aandacht
Bij Procter & Gamble (P&G) staat het
thema emerging markets hoog op de
agenda van het topmanagement. “Momenteel behaalt P&G 38% van haar
SCOPE JUNI 2013
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omzet uit emerging markets. De CEO
heeft in de bedrijfsvisie echter aangegeven dat dit in 2020 minimaal de
helft moet zijn,” aldus Sidney Plasman,
die op dit moment afstudeert binnen
P&G. Hij is lid van het Supply Network
Innovation Center, een kleine groep
binnen P&G die zich bezig houdt met
supply chain innovatieprojecten. Deze
projecten beslaan verschillende gebieden, maar supply chains in emerging
markets zijn een belangrijk nieuw aandachtsgebied. “In mijn onderzoek richt
ik me op de distributie in India en het
vergroten van de beschikbaarheid van
P&G producten in de vele kleine winkeltjes. Verschillende eigenschappen van
opkomende markten zorgen er voor dat

01 Een nano-store

de supply chain modellen ontwikkeld
voor de westerse wereld niet zomaar
toegepast kunnen worden.”
Belevering in megasteden
Een typisch kenmerk van emerging
markets zoals India is het feit dat hun
steden ‘verstopt’ raken. De extreme bevolkingsdichtheid, verstedelijking en
achtergebleven infrastructuur in deze
megasteden zorgen ervoor dat het bijna
onmogelijk is om de kleine winkels via
smalle wegen per vrachtwagen of zelfs
per auto te bereiken. Dit zorgt voor
enorme uitdagingen in de stap van

BRIC-landen op de kaart
Brazilië, Rusland, India & China

BRIC: Brazilië, Rusland, India & China
In 2025 zal de top 600 van wereldwijde
steden 22% van de wereldbevolking vertegenwoordigen en verantwoordelijk zijn
voor meer dan de helft van ’s werelds Bruto
Binnenlands Product. Het grootste deel van
deze steden komt uit zogenaamde ‘emerging markets’. Een populair begrip als het
gaat om deze emerging markets is BRIC,

een verwijzing naar vier grote, opkomende
landen: Brazilië, Rusland, India en China. Samen hebben zij meer dan 2.8 miljard inwoners, oftewel 40% van de wereldbevolking.
Ze beslaan maar liefst ¼ van de totale aardoppervlakte en zijn verantwoordelijk voor
meer dan 25% van het wereldwijde BBP.

Retailklimaat in India
De retailmarkt in India is totaal verschillend van die in westerse landen. Hier in Nederland kunnen bedrijven hun producten
voor vrijwel alle consumenten beschikbaar
maken door deze te distribueren naar een
paar grote supermarktketens, zoals Albert
Heijn en Jumbo. Dit soort georganiseerde

retail vormt in India echter maar een paar
procent van de totale markt. Het overgrote
deel wordt daar uitgemaakt door ongeveer
9 miljoen kleine en wat grotere, ongeorganiseerde winkeltjes. P&G levert direct aan
een klein deel hiervan, het merendeel wordt
indirect beleverd via groothandelaren.

de fysieke bevoorrading van de lokale
winkeltjes, iets wat men ook bij P&G
ondervindt. “Er heerst bijvoorbeeld in
India een zeer traditioneel en ongeorganiseerd retailklimaat. De kleine winkeltjes hebben geen plaats en weinig
beschikbaar werkkapitaal om veel voorraad te houden, waardoor ze frequent en
in kleine hoeveelheden beleverd moeten
worden. Dit brengt echter relatief veel
kosten met zich mee, waardoor het vaak
niet meer winstgevend is om een winkel
te beleveren,” verklaart Sidney. “Daarnaast komt het bijvoorbeeld voor dat bij
levering blijkt dat een winkeleigenaar
niet genoeg contant geld heeft, wat betekent dat er niet geleverd kan worden of
dat een tweede bezoek nodig is voor de
afhandeling van de betaling.”
Kleine verpakkingshoeveelheden
Naast het eerder genoemde kenmerk
van ‘verstopping’ is het grote contrast
tussen arm en rijk een typische eigenschap van emerging markets. “Tijdens
mijn trip naar India merkte ik dat een
grote stad als Mumbai geen middenweg
kent: een klein deel van de bevolking
woont in luxe flats en huizen terwijl er
om de hoek enorme sloppenwijken te
vinden zijn, waar meer dan de helft van
de bevolking in leeft,” vertelt Sidney.
Dit heeft onder andere direct gevolgen
voor de verpakking van de producten
van P&G, die aangepast zijn op de wensen en bestedingsmogelijkheden van de
relatief arme lokale klanten. “Klanten
kunnen Ariël wasmiddel in sachets voor
slechts één wasbeurt kopen. Dit geldt
voor vrijwel alle producten, zo worden
Pampers per stuk verkocht en kan men
shampoo voor één douchebeurt kopen,
bijvoorbeeld wanneer er een speciale familiegelegenheid is.”

“Meer inwoners dan heel
Europa en dus een enorme
vraagpotentie”
JUNI 2013 SCOPE
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Distributieproces in India
Het distributieproces dat P&G hanteert voor kleine winkeltjes in India beslaat grofweg vijf stappen:

1

2

3

4

5

Verkopen

Orderverwerking

Distributie

Betaling

After-sales

Een verkoper gaat langs
de winkel, meestal te voet,
om de bestelling op te
nemen

Terug bij de distributeur
synchroniseren de
verkopers hun PDA

De bestelling wordt met
een kleine vrachtwagen
afgeleverd, laatste stuk
te voet

Winkeleigenaren betalen
bij aflevering, meestal
contant

Een merchandiser
bezoekt de winkel om de
zichtbaarheid van P&G
producten te vergroten

Sidney Plasman

Procter & Gamble

Sidney werkt bij P&G aan zijn afstudeerproject voor de master Operations Management and Logistics. Na vrijwilligerswerk gedaan te hebben in Kenia, backpacken in Azië
en studeren in Hongkong, houdt hij zich
nu binnen P&G bezig met het bestuderen
van de supply chain in India en het verbeteren van de distributie naar kleine lokale
winkeltjes. Vanuit de TU/e wordt hij hierbij
begeleid door Karel van Donselaar en Jan
Fransoo. Onlangs is hij een week naar India
geweest om met eigen ogen te zien hoe het
distributieproces er daar uit ziet en te kunnen praten met de lokale winkelhouders,
distributeurs en de plaatselijke P&G teams.

Procter & Gamble (P&G) is in 1837 ontstaan
uit een samenwerking tussen kaarsenfabrikant William Procter en zeepzieder James
Gamble. Het Amerikaanse bedrijf is door de
jaren heen uitgegroeid tot ‘s werelds grootste producent van consumentengoederen
(huishoudelijke- en verzorgingsproducten).
25 merken in de portefeuille van P&G zijn
zogenaamde ‘billion dollar brands’. Deze
merken, zoals Always, Ariël en Pampers,
genereren per product een jaarlijkse omzet
van meer dan één miljard dollar. Momenteel
heeft het bedrijf bijna 130.000 werknemers
in dienst en de jaaromzet bedraagt circa 84
miljard dollar.

SCOPE JUNI 2013
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Nieuwe supply chain modellen
Om meer kleine winkeltjes te kunnen
bereiken, wordt binnen P&G continu
gewerkt aan nieuwe supply chain modellen. Een succesvol model, toegepast
in India, is het gebruik van meerdere
kleine opslaglocaties door de hele stad.
Hierdoor hoeft de distributie niet meer
met een vrachtwagen plaats te vinden,
maar kan deze met een fiets gedaan
worden. Een ander model is dat van
kleine individuele distributeurs. Deze
distributeurs verkopen P&G producten in hun dorp net buiten de stad en
reizen eens per week naar de grote distributeur om de producten op te halen.
Kortom, P&G zoekt steeds naar nieuwe
mogelijkheden om emerging markets
te beleveren aangezien deze een grote
vraagpotentie bezitten. Het bedrijf stuit
daarbij op grote uitdagingen die het
winstgevend verkopen in deze markten
met zich meebrengt.

Thema Emerging markets
De afgelopen jaren kampten de Westerse Landen met een gestagneerde
groei. Echter, landen als Indonesië en Marokko ontwikkelen zich met
een overweldigende snelheid en worden daarom ook wel beschreven als
‘Emerging Markets’. Wij spraken professor Youssef Boulaksil over zijn
ervaringen in Marokko.
TEKST Maarten Koek & Leon Nguyen

Nieuwe markten, nieuwe kansen
Het aantreden van de nieuwe koning
Mohammed VI in 1999 luidde een
nieuw tijdperk in voor Marokko. De jonge en ambitieuze koning nam namelijk
direct maatregelen om Marokko en de
economie te moderniseren en de mensenrechten te verbeteren. Dankzij de
enorme verbeteringen in de infrastructuur en de investeringen in verschillende sectoren is het nationaal inkomen
in de periode van 2003 tot 2012 meer
dan verdubbeld. Marokko levert als

“Dit betekent dat
er grofweg één
supermarkt per
750.000 inwoners is”
opkomende markt veel nieuwe kansen
en mogelijkheden op voor (buitenlandse) bedrijven. Eén van de kansen voor
deze bedrijven is de groei van de afzetmarkt. Bij het vergroten van de afzetmarkt, komen dit soort bedrijven echter
ook voor grote uitdagingen te staan.
Nanostores
Deze uitdagingen ondervond ook Boulaksil in zijn wetenschappelijk onderzoek. “Het bestuderen van de distributiekanalen in Marokko is een van mijn
huidige projecten. Wat hierbij opvalt, is
dat de structuur van de keten erg verschilt ten opzichte van die van de ontwikkelde landen als Nederland.”
“Om een concreet voorbeeld te geven:
in Nederland leveren bedrijven, zoals

Unilever, hun producten mogelijk via
een distribiteur aan bij een beperkt aantal supermarkten. Consumenten gaan
vervolgens naar de supermarkt om deze
producten te kopen. Voor een groot
gedeelte van de bevolking in Marokko
is dit echter niet gebruikelijk. In 2010
waren er in Marokko namelijk slechts
47 supermarkten. Met een bevolking
van ongeveer 35 miljoen inwoners betekent dit dat er grofweg één supermarkt

per 750.000 inwoners is, evenveel
inwoners als heel Amsterdam. In plaats
van boodschappen te doen bij de supermarkt, gaat het merendeel van de bevolking naar hele kleine winkeltjes, ook wel
nanostores genoemd.“
“Er wordt geschat dat er momenteel
rond de 110.000 van deze kleine winkels aanwezig zijn in Marokko. In grote
steden kan men in elke straat wel zo’n
JUNI 2013 SCOPE
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“Voor elke maaltijd worden
apart inkopen gedaan”
winkel vinden. Deze nanostores domineren dus de retailmarkt in Marokko.
Deze nanostores hebben een oppervlakte tussen de 5 en 50 m2 met een zeer
beperkt assortiment en worden vaak
gerund door de eigenaar die (financieel)
gesteund wordt door familieleden en
vrienden”.
Daarnaast kampen emerging markets
met een enorme urbanisatie. Verschillende studies voorspellen dat binnen nu
en 2030 ongeveer 1,3 miljard mensen
over de hele wereld zich zullen verplaatsen van het platteland naar de grote steden in emerging markets. Dit heeft veel
consequenties voor de filedruk, omdat
de bevolkingsdichtheid in de grote steden toeneemt. Voor leveranciers wordt

het dus erg lastig, gegeven het grote
aantal verkooppunten en de dichtheid
van de steden, om hun producten bij de
eindconsument efficiënt te bezorgen.”

Bestedingspatroon voorkomt
supermarktbezoek
“Ondanks dat supermarkten hun producten vanwege schaalvoordelen goedkoper aan kunnen bieden, gaan de inwoners van Marokko, net als in de meeste
emerging markets, toch eerder naar een
nanostore. Dit komt omdat supermarkten niet voor iedereen even toegankelijk
zijn. Veel mensen beschikken namelijk
niet over een eigen vervoersmiddel. Bovendien gaan mensen normaliter vaak
naar de supermarkt om inkopen te

doen voor een langere periode, bijvoorbeeld voor heel de week. Dit vereist een
bepaalde hoeveelheid geld, waar een
groot deel van de bevolking niet over beschikt. Wat men dus vaak ziet in Marokko en andere ontwikkelingslanden, is
dat mensen voor elke maaltijd apart inkopen doen. Mensen kopen ’s middags
ingrediënten voor de lunch en ’s avonds
voor het avondeten. Het is dus gemakkelijker om naar de nanostore om de
hoek te gaan in plaats van naar de supermarkt die ver weg in de stad is gevestigd.
Daarnaast is het ook gebruikelijk voor
de winkeliers van deze nanostores om
informele leningen aan te bieden aan
bepaalde klanten. De winkeliers kennen hun klanten vaak persoonlijk. Uit
onze empirische studie is gebleken dat

Dr. ir. Youssef
Boulaksil
Professor Operations Management and Logistics at the School of Business Administration aan de Al Akhawayn University in Ifrane,
Marokko.

Geboren in Marokko in 1983, vertrok Youssef Boulaksil al op jonge leeftijd samen
met zijn ouders naar Nederland. Naast het
volgen van een studie Technische Bedrijfskunde in Eindhoven en het behalen van zijn
master diploma op 22 jarige leeftijd, is Youssef tevens in het bezit van een PhD in Operations Management and Logistics.
Vrij snel na het behalen van zijn PhD, besloot Youssef om terug te keren naar zijn
vaderland om daar docent te worden aan de
Al Akhawayn University in Ifrane. Daarnaast
houdt Youssef zich daar bezig met verschillende logistieke projecten, waaronder een
onderzoek naar de distributie van goederen
aan kleine retailers in grote steden.
SCOPE JUNI 2013
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klanten hun rekeningen pas betalen na
een periode van gemiddeld een maand
en we hebben ook gezien dat gemiddeld de helft van de verkopen niet meteen afgerekend worden. Deze leningen
functioneren dus als een informele creditcard.”
Loze leveringen
“Wat blijkt uit ons onderzoek, is dat vrijwel alle fabrikanten en leveranciers bij
de levering direct een betaling eisen.
Leveranciers zoals Coca-Cola, Procter &
Gamble, Unilever en lokale bedrijven als
Oulmes en Valencia sturen hun verkopers langs alle nanostores om bestellingen voor de volgende dag op te nemen.
Echter, op het moment van bestellen is
het voor een winkelier vaak erg lastig, al
dan niet onmogelijk, om in te schatten
hoeveel contant geld hij de volgende dag
(op het moment van levering) in kas zal
hebben. Dit komt door de vele leningen
die hij telkens geeft.
Zelfs als de winkelier een accurate schatting heeft van zijn hoeveelheid contant
geld, zal de fabrikant die het eerst zijn

producten levert, waarschijnlijk al (of
een groot gedeelte van) het contante
geld meenemen. Zodoende proberen
de leveranciers zo vroeg mogelijk in de

“Deze leningen
functioneren dus
als een informele
creditcard”
ochtend te leveren. Doordat de nanostore de eerste leveranciers kan betalen
en de daarop volgende leveranciers niet,
zullen de fabrikanten niet afleveren en
is er dus sprake van een ‘loze bezorging’. Hierbij missen deze leveranciers
niet alleen inkomsten, maar hebben zij
ook nog eens de hele afstand voor niets
gereden met alle negatieve gevolgen van
dien.”
Toekomst van de nanostores
“Een analyse van data van 2007 tot en
met 2011 toont geen verschuivingen
in de vraagverdeling tussen de supermarkten en de nanostores. Ik verwacht

daarom dat de kleine retailers in Marokko en andere emerging markets de
komende jaren hun marktaandeel zullen behouden. Doordat iedereen elkaar
persoonlijk kent, vervullen de nanostores ook een sociale functie. Daarbij zijn
de leningen die aangeboden worden
door de winkeliers natuurlijk ook erg
aantrekkelijk. Het is dus niet aannemelijk dat deze mensen dit in de nabije
toekomst los zullen laten om naar een
grote supermarkt te gaan.”
Het is duidelijk dat de nanostores een
dominante positie hebben in de emerging markets. Dankzij de sterke groei
van deze landen zal onderzoek op dit gebied de komende jaren alleen nog maar
belangrijker worden, specifiek naar het
optimaliseren van de distributie. Dit kan
wellicht leiden tot veel interessante projecten voor ambitieuze Technisch Bedrijfskundige studenten. Houd het dus
in de gaten!
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Thema Emerging markets
Op vrijwel alle elektronische apparaten is het te
vinden: een stickertje erop met ‘Made in China’.
Elke fabrikant heeft er wel een fabriek staan.
Het is bekend dat China een groot exportland
is. Maar waarom China en zal dat zich in de
toekomst voortzetten?
TEKST Bob Pijnenburg

God created life, the
rest is made in China
Rijst-met-stokjes-cultuur
De Chinese cultuur is erg interessant.
Chinezen leven nog steeds volgens de
grondbeginselen van het confucianisme, waarbij moraliteit voortkomt uit de
medemens die je kent en niet vanuit een
hoger wezen zoals God of Allah. Je hoort
respect te hebben tegenover de medemens, maar dat beperkt zich tot vijf categorieën: familie, leraren, de overheid,
kinderen en collega’s. Onbekenden zijn
bijna gelijk aan ongedierte. “De gekste
dingen lukken in China niet vanwege
dit soort mechanismes. Het kan zomaar
dat een business meeting waarvoor je
speciaal naar China bent gevlogen na
vijf minuten wordt afgebroken, omdat
andere zaken voorgaan. Zulke zaken
begrijp je pas als je dit weet. Dat vind
ik fascinerend,” zo vertelt Veenstra, de
nieuwste hoogleraar aan de faculteit.

“De gekste dingen
lukken in China
niet vanwege het
cultuurverschil”
Chinezen zijn ijverig en willen alles zelf
doen. Ze zijn erg goed in het opnemen
van informatie en gaan daarna zelf aan
de slag. Voor investeringen moet je niet
naar China gaan. Ze kopen technologie
uit het buitenland, omdat er een gebrek
is aan innovatieve kracht. “Bedrijven die
SCOPE JUNI 2013
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dat snappen, zijn heel slim door in China producten aan te bieden die je niet
op de buitenlandse markt ziet. Ze laten
bijvoorbeeld auto’s maken voor de Chinese markt die voor de westerse markt
oninteressant zijn of laten soms expres
componenten niet in China maken, om
reverse engineering, het onderzoek naar
de interne werking van een product om
hierna een concurrerend product te ontwerpen, te voorkomen. Hierdoor is het
na-apen van de buitenlandse bedrijven
onmogelijk.
Handelen zit de Chinezen in het bloed.
De informatiestroom is eenrichtingsverkeer. Pas als je met technologie komt,
dan willen ze wel samenwerken. Consultancy, daar betalen de Chinezen niet
voor, ze betalen om het systeem in orde
te krijgen. Je moet aan het eind van het
gesprek een prototype in je handen hebben. Een rapportje en een pak papieren
is voor de Chinees niet genoeg. Daar
hebben ze niets aan.”
The people’s republic of chaos
China is een van de BRIC-landen en
misschien wel het grootste exportland
ter wereld, maar op logistiek gebied
heeft het land nog veel te winnen. China
was in de jaren 50 helemaal verzuild.
Een aantal economische sectoren hadden allemaal hun eigen voedselvoorzieningen, eigen universiteiten, eigen
infrastructuur en eigen ministeries,

zodat ze compleet autonoom waren. De
provincies van China zijn zoals landen
in Europa: ze hebben grenzen, verschillende vergunningsstelsels en regels. De
logistieke apparaten binnen het land
zijn daardoor nog steeds herkenbaar. De
spoorwegen werden vooral ingezet voor
de zware industrie en worden dus nog
steeds niet veel gebruikt voor vervoer
van containers. Nationaal transport over
provinciegrenzen heen levert zoveel oponthoud bij die grenzen op en vereist
zoveel vergunningen en licenties dat
het voor Chinezen makkelijker is om
met het buitenland zaken te doen dan
met een andere Chinese provincie. Veel
bedrijven werken in één provincie en de
producten gaan direct na productie het
land uit. De Chinese markt ontwikkelt
zich ontzettend snel en de technologische ontwikkeling is groot, maar de
logistieke ontwikkeling gaat erg langzaam.
In China is de laatste tien jaar een splitsing ontstaan tussen de logistiek van de
Chinese markt en die van de westerse
markt. De logistieke diensten in de Chinese markt zijn krakkemikkig. De kosten zijn erg hoog, terwijl de voorzieningen en efficiëntie behoorlijk slecht zijn.
De vloeren in de warehouses kunnen
geen gewicht hebben en zakken al bij
het minste in elkaar. De westerse variant
fluctueert gigantisch vanwege de grote
westerse bedrijven die komen en gaan.

Foto via flickr.com

Het onderzoek
van TNO

De bedrijven pompen veel geld in een
goederenstroom en als ze vertrekken
stort deze totaal in. De kosten van de
Chinese logistiek zijn daardoor in vergelijking met de rest van de wereld veel
te hoog.

“Er is in China op
logistiek gebied nog
steeds veel te winnen!”
Oost west thuis best
In de huidige markt is te zien dat een
aantal bedrijven zich toch terugtrekken
uit China en liever in Oost-Europa gaan
produceren. Zeker nu de kostenvoordelen kleiner worden, zoals een kleiner
loonverschil tussen arbeiders in OostEuropa en China, is het aantrekkelijker
geworden om productie terug naar Europa te halen.
De arbeiders in China hebben veel
macht gekregen de laatste vijf jaar. De
loonkosten lopen daar behoorlijk op
waardoor je van kwaliteit verzekerd
moet zijn. Als de kwaliteit niet voldoet
zijn de bedrijven snel geneigd om de
stekker eruit te trekken. “Het aantal bedrijven dat verhuist is klein, maar het is
een teken aan de wand.”
“De economische groei van China is aan
het afvlakken. Het is interessant om te

TNO heeft onderzoek gedaan naar de
binnenvaart op de Yangtze-rivier. “De
Chinese binnenvaart was een hype in
2007. Wij wilden als onderzoekers de
Chinezen met de binnenvaart helpen,
om zo ook kansen te creëren voor de
binnenvaartsector. Waar wij achter
kwamen was dat de Chinezen bulken
van de binnenvaart. Elk jaar verdubbelde het aantal binnenvaartschepen
en de infrastructuur was volop in ontwikkeling. “We liepen eigenlijk achter
de feiten aan. Toch was het interessant
om te kijken waar het spaak liep. Bij
de aansluiting van de binnenlandse rivieren en de zeehavens zaten allemaal
bottlenecks en wij observeerden hoe ze
hiermee omgingen.”

zien dat de hele Chinese structuur en
de positie van de communistische maatschappij is gebaseerd op economische
groei. Zolang de economie maar groeit,
kan de overheid zijn inwoners rechten
afnemen. De Chinese overheid heeft
geen ‘rule of law’, zodat de wetten niet
voor iedereen gelden. Ook staat ze geen
vrijheid van meningsuiting toe en sommige mensenrechten worden in China
geschonden. Omdat iedereen ervan
profiteert, zal niemand protesteren. Nu
dat tegenvalt ben ik benieuwd hoe het
gaat worden, of men nu meer vrijheden
toe zal staan of dat men de problemen
gaat aanpakken. Voor China is dat een
cruciale factor. In China is het altijd geweest dat eerst het belang van de communistische partij geldt en daarna pas
het belang van de rest. Daardoor krijg je
de problematiek niet opgelost. Dit probleem is in China hardnekkig, maar je
zult het in een land als India of Brazilië
niet in deze vorm tegenkomen. India
heeft ook corruptie, maar dat land heeft
de democratische structuur om dat eruit te krijgen. Van dat soort landen verwacht ik meer stabiliteit.
Bedrijven hebben niet de neiging om
zich aan de morele grenzen te houden.
Die zijn bezig om producten zo goedkoop mogelijk te produceren. Je ziet
pas verandering als een organisatie op
de problematiek wijst. Vaak zijn die veranderingen slechts minimaal, zoals een
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Albert Veenstra
Opleiding
•
Econometrie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam (EUR)
•
Proefschrift over kwantitatieve
analyse van scheepvaartmarkten
Werkzaam
•
Projectmanager aan de EUR voor
contractonderzoek Transport,
Infrastructuur en Logistiek
•
Universitair docent Maritieme
Logistiek aan de EUR, faculteit
Bedrijfskunde
•
TNO Mobility and Logistics
•
Hoogleraar International Trade
Facilitation and Logistics aan de
TU Eindhoven, faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences

“Economische groei
is een must voor de
communistische partij”
vangnet bij de Apple fabriek om mensen
op te vangen om zelfdoding te voorkomen. Als de doelstelling alleen maar is
om geld te verdienen, dan valt de morele
begrenzing vaak weg. In China is dit extreem, omdat daar ook vanuit de overheid allerlei bestaande regelgeving niet
echt gehandhaafd wordt.”
Het is moeilijk in te schatten wat er in
de toekomst in China gaat gebeuren.
Het land zal waarschijnlijk, veel meer
dan nu, gaan consumeren en importeren. Een deel van de productie zal verschuiven naar goedkopere landen. Dat
is nu al aan de gang. Of dit gevolgen
heeft voor bijvoorbeeld de positie van
Nederlands als logistiek knooppunt is
nog koffiedikkijken.
The Big Four
Het voordeel van China ten opzichte van
de andere BRIC-landen, is dat het een
gigantische productiecapaciteit beschikbaar kan stellen en dat het import- en
exportsysteem (de douane) goed werkt.
Vandaar dat bedrijven als Apple in China zitten: zij willen in een hele korte tijd
in de hele wereld een nieuwe iPhone op
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de markt kunnen zetten. Dat is dan de
kracht van China. Het is misschien wel
duurder dan andere landen, maar China
biedt kwaliteit en snelle productie van
grote volumes.

“Capaciteit is de
kracht van China!”
China verschilt van andere BRIC-landen in de zin in dat het een gigantische
markt aan het worden is. De Chinese
markt produceert dure consumentenproducten van westerse merken. Als bedrijf kun je je niet veroorloven om daar
niet te zijn. Bedrijven, zoals Philips, die
het goed doen zitten er vaak ook al 60
jaar. Ze hebben alle stormen meegemaakt. Er zijn echter meer verhalen van
bedrijven die daar de plank misslaan.
Dat komt door het uitzoeken van verkeerde partners of onjuiste kennis over
het land en de cultuur. “In elke provincie moet je je bedrijf opbouwen, het gaat
niet vanzelf. Als je dat niet in de gaten
hebt, denk je: ‘we gaan nu de markt bestormen.’ Maar de kosten om op de Chinese markt te opereren zijn gigantisch.

Dit komt ook door de cultuurverschillen
die er zijn met Nederland.”
Brazilië daarentegen, is een land dat
vroeger volledig zelfvoorzienend was.
Het was heel lastig om te importeren
en te exporteren en er was ook geen
behoefte aan. Net als China, is Brazilië
ook een groeiende markt, maar loopt het
nog achter in de logistieke ontwikkeling.
De hele juridische structuur die je nodig
hebt om goede logistieke concepten te
kunnen ontwikkelen zoals transportdocumenten en vervoersrechten is nog onderontwikkeld. Er zijn nog worstelingen
met de regelgeving en dat is niet aantrekkelijk voor internationale handel.
“Waar wij in Nederland bezig zijn met
een algemeen informatiesysteem, is
Brazilië met onduidelijke wetgevingen
in de weer. Sommige overslaglocaties
in Brazilië hebben geen juridische status, waardoor ze formeel gezien niet bestaan. Als je daar nog mee aan de gang
moet, is er nog een hoop te doen.”
China is misschien geen ‘emerging
market’ meer, maar is wel het alfamannetje van de kudde handelsnaties. Voor
een elektronicaproducent zal het land
aantrekkelijk blijven, vanwege de mogelijkheid van massaproductie. Hierin
zal een iets hoger kostenplaatje geen
invloed hebben. Voor ons consumenten zal er dus geen verandering zijn.
Wij zijn allang gewend aan het Made in
China-stickertje!

Carrière
Een winstmarge van boven 20 procent, het verlangen van menig bedrijf,
is realiteit bij ASML. De hightech gigant uit Veldhoven doorbreekt
voortdurend technologische barrières. Rutger Ploeger en Roy Arts vertellen
vanuit hun technisch bedrijfskundige achtergrond over hun passie voor
ASML.
TEKST Gillis van de Zande FOTOGRAFIE Marly van der Meij

Young professionals aan de
knoppen bij ASML
Het relatief jonge ASML werd in 1984
opgericht en staat anno 2013 wereldwijd
bekend als de ontwikkelaar van lithografiesystemen voor chipproducenten. Het
bedrijf telt inmiddels meer dan achtduizend medewerkers en boekte vorig
jaar een winst van 1,1 miljard euro. “We
spelen in de Champions League van de
technologie en zijn voortdurend bezig
met het doorontwikkelen van onze producten en de bijbehorende service,” stelt
Roy Arts trots. “Door R&D worden er
continu grenzen verlegd bij ASML. Zo
kunnen we steeds meer details op steeds
kleinere chips aanbrengen,” vult Rutger
Ploeger aan.

“Zonder bestuursjaar
nu niet werkzaam bij
ASML”
Studieachtergrond
Rutger behaalde in 2002 zijn VWOdiploma en verruilde daarna zijn leven
in Zaandam voor een studentencarrière in Eindhoven. “Ik wist dat ik iets
op het technische vlak wilde studeren,
maar was pas verkocht aan Technische
Bedrijfskunde na het volgen van een
logistieke case tijdens mijn studieoriëntatie. Ik koos na de bachelor en een
jaar bestuur voor de master Operations
Management & Logistics (OML). Gedurende de master heb ik een exchange
semester gedaan in Zuid-Korea. Uiteindelijk sloot ik mijn studie af in januari 2010 met een afstudeerproject in
de service-logistieke hoek bij het bedrijf
NedTrain, dat het onderhoud aan de treinen van de NS verzorgt. Drie maanden
daarna werd ik aangenomen bij ASML.
Vooral de sterke R&D oriëntatie van
ASML heeft me die keuze doen maken.”

ASML & Rutger
“Al drie jaar ben ik actief op de afdeling Customer Logistics. Deze afdeling
is verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van de reserveonderdelen
en onderhoud in het veld. Hierbij ligt
mijn focus op kritische onderdelen. Dit
zijn de componenten van de machines
die ervoor zorgen dat we niet altijd aan
de vraag kunnen voldoen. Bij ASML
moeten we dan wat harder gaan rennen

zodat deze onderdelen snel weer beschikbaar zijn. In eerste instantie houd
ik me dan bezig met het signaleren van
de kritische onderdelen op de korte
termijn. Vervolgens zoek je in samenspraak met andere afdelingen naar
structurele oplossingen, zodat hetzelfde
probleem zich een week later niet opnieuw voordoet. Het doel is om ‘critical
parts’ zo snel mogelijk niet meer kritisch te maken. Verder wil ik me binnen
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deze afdeling toeleggen op de transitie
naar een analistenrol. Deze hoop ik in
de nabije toekomst te vinden bij een
nieuwe analistengroep die momenteel
wordt opgezet op het gebied van performance management.”

“We spelen in de
Champions League
van de technologie”
42e Industriabestuur
Leerzaam, intensief, kei gaaf. Het 42e
bestuur van Industria telde vijf leden
met Rutger als secretaris. Rutger: “Niemand kende van tevoren meer dan twee
andere bestuursleden, omdat we uit
twee jaargangen bestonden. Om elkaar
beter te leren kennen, zijn we daarom in
het begin veel activiteiten en feesten van
bevriende verenigingen afgegaan. Bovenal vond ik het bestuursjaar ook leerzaam. Het besturen van een studievereniging is een goede voorbereiding op
het werkend leven. Natuurlijk heb je te
maken met een andere orde van grootte
in verhouding met ASML, maar je komt
met vergelijkbare processen en problemen in aanraking. Ik ben van mening
dat als ik geen bestuursjaar had gedaan,
ik nu niet bij ASML zou werken.”
Studieachtergrond
Na het voorgezet onderwijs in Venray, startte Roy in 2004 met de studie
Technische Bedrijfskunde aan de TU/e.
“Hier koos ik voor, omdat ik interesse
had in zowel techniek als management
en me niet volledig wilde toeleggen op
één van de twee disciplines. Na het afronden van de bachelor en een jaar bestuur bij Industria, startte ook ik met de
master OML. Tijdens de masterfase heb
ik nog een uitstapje gemaakt naar China
en Hong Kong met het International Research Project. Uiteindelijk studeerde ik
in augustus 2010 af binnen de capaciteitsgroep OPAC. Design of Spare Parts
Networks was het onderwerp van mijn
afstudeerproject, onder begeleiding van
professor Van Houtum bij het bedrijf
CQM (Consultants in Quantitative Methods). De stap naar het bedrijf dat me
fascineerde vanwege zijn wereldveranderende producten, volgde kort daarna
in oktober 2010.”
ASML & Roy
Tijdens de tweeënhalf jaar werken bij
ASML heeft Roy twee functies vervuld.
Roy: “De eerste twee jaar heb ik me
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beziggehouden met de interne logistiek,
Supply Chain ondersteuning en voorraadbeheer. Hiertoe behoorden allerlei
projecten zoals de voorraadreductie via
het opzetten van logistieke performance
rapportages, metingen en analyses. Ik
wilde echter meer van het operationele
proces ondervinden en maakte daarom
de overgang naar mijn huidige functie:
Master Planner voor de Twinscan. Dit
houdt in dat ik verantwoordelijk ben
voor het master productieplan (MPS)
van de waardevolste volumesystemen
van ASML. Maandelijks wordt er een
nieuw plan gemaakt aan de hand van
nieuwe sales- en marketinginformatie
en overleg met de fabriek en supply
chain. Vanuit deze operationele functie
wil ik waardevolle competenties en ASML-specifieke kennis opbouwen, zodat
ik over vijf jaar wellicht een uitdagende
managementrol kan vervullen binnen
ASML.”

“Verantwoordelijk
voor productieplan
van de waardevolste
volumesystemen”
43e Industriabestuur
Netwerken, gezelligheid, waardevol. Het
bestuur waar Rutger deel van uitmaakte,
selecteerde Roy als lid voor het 43e bestuur van Industria. Hierin bekleedde
hij de functie Commissaris Externe Betrekkingen (EB). Roy: “Als bestuurslid
van Industria leer je iedereen kennen
binnen Technische Bedrijfskunde, van
eerstejaars tot aan alumni. Zo bouw je
niet alleen een netwerk op, maar leer je
ook van dat netwerk. In mijn functie als
commissaris EB heb ik bovendien het
palet van bedrijven goed leren kennen.
Daarnaast vond ik het jaar heel intensief. Deels door gezelligheid, maar ook
omdat er hard gewerkt moest worden.
Het was het zwaarste jaar van mijn studententijd. In een bestuursjaar komen
er telkens nieuwe balletjes op je af, die je
allemaal moet prioriteren en in de lucht
moet houden.

Rutger Ploeger

Critical Service Parts Planner bij ASML

Leeftijd 29 jaar
Opleidingen Technische Bedrijfskunde,
Operations Management and Logistics
Binnen Industria
Bestuur (Secretaris), CIA, KCC, RvA, SCOPE
(Eindredactie), Tappers
Hobby’s mountainbiken, gitaar spelen,
winstersport, pubquiz bij de Wildeman

Roy Arts

Master Planner Twinscan bij ASML

Leeftijd 26 jaar
Opleidingen Technische Bedrijfskunde,
Operations Management and Logistics
Binnen Industria
Bestuur (Externe Betrekkingen), BRAC,
Congres, Convent, RvA, SCOPE (Lay-out)
Hobby’s tennis, voetbal, wintersport

Faculteit
Vijf jaar geleden interviewde SCOPE hem ook al eens:
Michiel Hochstenbach. Hij geeft al zes jaar lang het vak calculus aan
eerstejaars. Een kijk op het verleden, heden en toekomst vanuit het
perspectief van een van de meest memorabele docenten voor veel
Technische Bedrijfskunde studenten.
TEKST Rick van Balkom FOTOGRAFIE Amir Naderi

Dertig borden
draaiend houden
In 2007 gaf Hochstenbach voor het
eerst een hoorcollege calculus aan de
studenten van Technische Bedrijfskunde. Eén van de grootste veranderingen
van de afgelopen zes jaar is het recent
ingevoerde Bachelor College. “Als docent was het even wennen aan de gemengde doelgroep. Voorheen gaf ik les
aan enkel Technische Bedrijfskunde
studenten. Dit jaar schoven twee kleinere groepen aan en ik merkte dat onder
andere de voorkennis tussen de groepen

verschilde. Daardoor is het tempo van
de colleges iets lager dan andere jaren.
De grotere groep van driehonderd studenten draagt daar natuurlijk ook aan
bij.”
“De student anno 2013 is op meerdere
vlakken verschillend van de student
die ik aantrof in mijn eerste hoorcollege calculus. Ik denk dat sociale media
hier een grote rol in spelen. In de pauzes heeft men meer de neiging om te

whatsappen dan te kletsen. Voor iemand
van de oude stempel is dat bijna onbe-

“In de pauzes liever
whatsappen dan
kletsen”
grijpelijk. Ik overdrijf natuurlijk een
beetje, maar tegelijkertijd vraag ik me af
of de sociale media uitsluitend positief

Michiel
Hochstenbach
Leeftijd 40 jaar
Woonplaats Eindhoven
Auto Mitshubishi Spacestar
Afgestudeerd in 1996 aan de Universiteit Utrecht
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Stilte
Vijf jaar geleden vertelde Hochstenbach dat
hij veel naar klassieke muziek luisterde. Tegenwoordig luistert hij minder naar muziek
en geniet hij van de stilte. “Ik heb meer behoefte gekregen aan stilte. Dat in contrast
met de student van nu. Het valt me op dat
men steeds vaker met oortjes in naar muziek luistert. Mensen lijken niet meer gewend te zijn aan de stilte. Zelf werk ik in
stilte, omdat ik dan beter kan nadenken.
Muziek leidt af.”

zijn. Verder was de groep dit jaar voor
het eerst zeer onrustig. Voorheen was
het vaak een iets kleinere groep die je
direct kon aanspreken. Al met al kun je
met recht spreken over een nieuwe generatie.”
Naast deze licht kritische noot richting
de eerstejaars, spreekt Hochstenbach
vol lof over de Technische Bedrijfskunde student. “We hebben veel gelachen
samen. Dat is iets wat ik waardeer aan
de studenten van Technische Bedrijfskunde. De studenten zijn humoristisch,
ondernemend, actief en vlot. Daardoor
kan ik de studenten meenemen in de
grappen en verhalen die ik vertel tijdens
mijn colleges. Het klikt wederzijds. Ik
zou voor geen goud willen wisselen.”
Dit jaar is Michiel Hochstenbach meegegaan met de Belgiëreis. Wij spreken
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“Je kunt met recht
spreken over een
nieuwe generatie”
hem een week na de Belgiëreis. Hij begint te vertellen met de reis nog vers in
het geheugen. “Het is geweldig leuk om
mee te gaan met de Belgiëreis. Je leert
de studenten beter kennen en je hoort
interessante wandelgangverhalen over
de vakken van al dan niet aangeschoten
studenten. Zo vernam ik dit jaar dat veel
vragen van het nieuwe huiswerksysteem
OnCourse op te lossen zijn met WolframAlpha. Ik kreeg een indruk van het

aantal studenten dat dit doet en om eerlijk te zijn viel dat tegen. Technische Bedrijfskunde studenten zijn slim in het
vinden van de mazen van het net, maar
zijn hier wel eerlijk in.”
Naast onderwijs doet Hochstenbach ook
onderzoek. Binnen de toegepaste wiskunde is hij met name gespecialiseerd
in numerieke lineaire algebra. “Het
komt erop neer dat ik onderzoek doe

Bedrijfsschaken
Al vroeg in zijn leven was Michiel Hochstenbach geïnteresseerd in schaken. Als twaalfjarige werd hij Open Nederlands kampioen.
Vorig jaar kwam daar een ander Nederlands
kampioenschap bij. Vol enthousiasme vertelt Hochstenbach over het NK Bedrijfsschaken. “Het kampioenschap vond plaats in
september en wij deden mee met een team
van Wiskunde en Technische Bedrijfskunde.
Het team bestond uit promovendi Chiel van
Oosterom en Thijs Laarhoven, universitair
hoofddocent Alessandro Di Bucchianico en
ik. De winst kwam heel onverwacht. We
eindigden boven een sterk team van twee
grootmeesters en een meester. Halverwege
het toernooi stonden we al bovenaan. Ik
vroeg aan een teamgenoot om een foto te
maken zodat ze ons zouden geloven als we
thuis kwamen. Het ging steeds beter en uiteindelijk hebben we gewonnen. We kregen
de bokaal uit handen van staatssecretaris
Teeven. Het was een geweldige ervaring en
we gaan volgend jaar de titel natuurlijk verdedigen.”

naar hele grote matrices. Daarbij is een
matrix van duizend bij duizend klein.
Je moet dan meer denken aan een order van grootte van tienduizend of zelfs
honderdduizend. Zo”n matrix representeert dan bijvoorbeeld honderdduizend
onbekenden en evenveel vergelijkingen.
Dergelijk onderzoek is voor ingenieurs
van belang. Vooral voor vakgebieden als
werktuigbouwkunde, natuurkunde en
elektro.”
“Tot nu toe heb ik beperkt de tijd gehad
voor onderzoek. Zo”n dertig à veertig
procent van mijn tijd is vrijgemaakt
voor onderzoek. Hiervan bestaat een
deel weer uit het begeleiden van promovendi.” De komende vijf jaar krijgt
Hochstenbach echter meer tijd voor onderzoek. Afgelopen zomer heeft hij een
Vidi-beurs van € 800.000 ontvangen
van de Nederlandse Organisatie voor

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Met deze beurs gaat Hochstenbach onderzoek doen naar de ontwikkeling van
snellere en betrouwbaardere methoden
om matrixproblemen op te lossen.
Als afsluiting van het interview kijkt
Hochstenbach nog even vooruit: wat
gaan de komende vijf jaar brengen? “Ik
zal dus vijf jaar lang intensief bezig zijn
met onderzoek dankzij de Vidi-beurs.

“De studenten
zijn humoristisch,
ondernemend, actief
en vlot”

Bedrijfskunde blijf ik doen, maar andere
vakken heb ik moeten afstoten. Daarmee heb ik geen tijd meer voor andere
activiteiten. Dat is opmerkelijk want
normaal gesproken heb ik ongeveer
dertig verschillende activiteiten waar ik
tegelijkertijd mee bezig ben. Dat is juist
zowel het aantrekkelijke als het uitdagende van mijn baan. Ik zie mezelf af en
toe als een jongleur die dertig verschillende borden op stokjes draaiend moet
houden. Het voelt alsof ik bezig ben met
1001 dingen.”

Dat zal gaan om ongeveer 75% van mijn
tijd. De overige 25% gaat op aan onderwijs. Calculus geven aan Technische
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Elevator Pitch
TEKST Robin Soetens FOTOGRAFIE Sander Peters

SCOPE JUNI 2013

20

“

Elevator Pitch
In 1985 solliciteerde Feng-Hsiung Hsu bij
computergigant IBM. Zijn doel? “Een computer maken die kan winnen van de wereldkampioen schaken.” Velen verklaarden
hem voor gek maar in 1997 was het supercomputer Deep Blue die Gary Kasparov van
de mat veegde.
De overwinning inspireerde tal van wetenschappers nog groter te denken. De
volgende stap moest nog veel ambitieuzer
zijn, en net als in 1985 zouden de makers
van het plan voor gek verklaard worden.
“Halverwege de 21e eeuw zullen we met
een team van robots, zonder besturing op
afstand, in staat zijn een voetbalwedstrijd
te winnen van de FIFA wereldkampioen,”
zo luidde de nieuwe grote uitdaging, opgesteld door de internationale RoboCup
Federatie.
Enkele maanden na de schaakwedstrijd
vond in Nagoya (Japan) het eerste officiële wereldkampioenschap robotvoetbal
plaats. Deze RoboCup groeide snel uit tot
een groot evenement. Jaarlijks strijden
ruim tweeduizend deelnemers, verdeeld
over zo’n 250 teams uit 40 landen, om de
prijzen. Afgelopen jaar wist de TU/e, met
team Tech United Eindhoven, de wereldtitel te veroveren in de koningsklasse van de
robotvoetbalcompetitie.

En dit jaar kunnen we de titel in eigen huis
verdedigen. Na edities in onder andere
Singapore, Istanbul en Mexico-City, komt
het RoboCup WK nu naar Eindhoven. Van
26 tot en met 30 juni worden de Genneper
Parken omgetoverd tot één grote robotarena waar teams het in verschillende
competities tegen elkaar opnemen. Naast
het robotvoetbal doet Tech United sinds
2011 bijvoorbeeld ook mee aan de competitie voor zorgrobots.
Met zorgrobots laten we zien hoe robotica
een nuttige rol kan vervullen in de maatschappij. Een mobiele robot zou in de toekomst kunnen assisteren in het huishouden, zodat ouderen langer thuis kunnen
blijven wonen. Ook zou verplegend personeel in ziekenhuizen gebruik kunnen gaan
maken van een assisterende robot, zodat
er meer tijd voor de patiënt is.
De voetbalwedstrijden zijn dus niet alleen maar leuk, het brengt de techniek ook
nog eens grote stappen vooruit. Reden te
meer om eind juni te komen kijken! Naast
de robotvoetbalwedstrijden zijn er tal van
demonstraties, geschikt voor jong en oud.
Toegang is gratis voor publiek en scholen
kunnen zich vooraf kosteloos aanmelden
voor workshops en rondleidingen. Meer
weten? Kijk op www.robocup2013.org of
volg @RoboCup2013.

”

Wie?

Elevator Pitch

Tech United Eindhoven
Melvin de Wildt, Robin Soetens, Olaf
Klooster (v.l.n.r.)

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

www.robocup2013.org
@RoboCup2013
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Faculteit
Daniëlle Meyboom is alweer twee jaar een
bekend gezicht bij de receptie van het Paviljoen.
De hoogste tijd om een kijkje te nemen in het
leven van ‘de mevrouw’ achter de receptie.
TEKST Evelien Termeczky

Paviljoen’s Got Talent
Werkzaamheden in het Paviljoen
Als receptioniste van het Paviljoen heeft
Daniëlle het uitstekend naar haar zin.
Vooral het contact met studenten en de
informele omgang met iedereen vindt
Daniëlle een van de leukere aspecten
van haar werk. “Terwijl ik vroeger riep
dat ik later nooit met mensen wilde
werken.” Hoewel Daniëlle het opstaan
’s ochtends altijd even zwaar vindt, vliegen de ochtenden voorbij. Toch heeft het
werk ook mindere kanten. Bijvoorbeeld
het naleven van bepaalde regels waarvan
ze weet dat studenten het wel graag anders willen. Als voorbeeld geeft ze het
verbod op meenemen van eten en drinken naar de U-gang.

“Terwijl ik vroeger
riep dat ik later nooit
met mensen wilde
werken”
Toch is het voor Daniëlle niet moeilijk
om consequent te blijven: “Ik ben een
trainer, dan moet je wel consequent
zijn.” Op de vraag of een zwarte lijst
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voor U-hokjes bestaat, is het antwoord:
“Ja! Als studenten structureel problemen veroorzaken dan hangen daar inderdaad consequenties aan en enkele
studenten weten het bont te maken.”
Een bijzondere situatie die Daniëlle is
tegengekomen op het Paviljoen betreft
een studente die haar ID-kaart had in-

geleverd voor een kluisje op donderdagmiddag. Na enkele dagen was de sleutel
nog steeds niet retour en werd de desbetreffende studente daarvan op de hoogte
gesteld. Ze had geen idee waar de sleutel was en haar ID kaart was ze al dagen
kwijt. De donderdagmiddagborrel heeft
blijkbaar een flinke impact gehad op
deze studente. Ook de introductieweek

zorgt voor goede verhalen, vooral de vrijdagochtend. Daniëlle geeft aan dat het
haar verrast dat studenten en introkids
om zeven uur ’s ochtends voor het Paviljoen staan en haar joelend begroeten,
omdat zij het Paviljoen komt openen.
Het Paviljoen
Daniëlle vindt het Paviljoen een sfeervol
gebouw. Hoewel het als noodgebouw is
neergezet en al veel te lang bestaat, heeft
het gebouw wel zo zijn uitstraling. Dat
het Paviljoen helemaal gelijkvloers is,
geeft regelmatig grappige verwarringen
bij bezoekers tussen het Paviljoen en
het MultiMediaPaviljoen, dat wel verdiepingen heeft. Daniëlle vervolgt dat veel
geregeld kan worden voor studenten en
medewerkers in het gebouw, zolang het
in overleg gaat. Dit zorgt volgens haar
voor een goede sfeer en een betere mentaliteit. “Voor studenten worden telkens
nieuwe studeerfaciliteiten gerealiseerd.
Bijvoorbeeld de computerruimte en Studyhub na het sluiten van de faculteitsbibliotheek. Studenten kunnen zo op hun
eigen faculteit blijven studeren, bijna
alles zit in één gebouw. Realiseer je goed
dat lang niet elke faculteit deze mogelijkheden kan bieden.” Samen met Bureau Materiële Zaken zorgt de receptie

ervoor dat het Paviljoen leuk en leefbaar
blijft en dat studenten elke dag weer
met plezier naar het Paviljoen komen.
Studenten mogen overigens overal voor
langskomen. “Als je het niet weet, kom
het vragen”, is Daniëlle’s motto.

“Misschien word je
hierdoor wel hard
afgebrand door
Gordon”
Holland’s Got Talent
In 2011 heeft Daniëlle de gok gewaagd
om deel te nemen aan Holland’s Got Talent. Als grote paardenfan had zij al twee
keer een act gezien bij de show die zij zo
bedroevend slecht vond dat ze dacht: dit
moet ik beter kunnen. Meteen heeft ze
haar idee uitgewerkt.

Hobby’s: paarden
en meer
Dat Daniëlle een grote passie voor paarden
heeft, is aan alles te merken. Op 24-jarige
leeftijd heeft ze haar eerste eigen paard
Jauke (een destijds 2,5 jarige Fries) aangeschaft. Inmiddels heeft ze twee eigen paarden waar ze een groot deel van haar vrije
tijd mee doorbrengt. Naast haar paarden
heeft Daniëlle de draad weer opgepakt met
stijldansen, een hobby van vroeger. Verder
past ze haar trainerskarakter niet alleen
toe op mensen en haar paarden, maar zelfs
op haar kat. Daniëlle omschrijft zichzelf als
spontaan, eerlijk, consequent, maar ook wel
enigszins gemakzuchtig.
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Gillian Fotografie

Voor het filmpje van Holland’s Got Talent:
www.amable.nl > in menubalk ‘Wie zijn wij’
> ‘Media’ > in submenu links: ‘Video’.

Daniëlle Meyboom
Daniëlle Meyboom is geboren op 18
april 1981 en samen met haar ouders
en twee paarden woonachtig in Eindhoven. Daniëlle heeft op kamers gezeten in Barneveld waar zij de MBO-opleiding Dierenverzorging en Veterinaire
Ondersteuning volgde. Er was echter
weinig werk te vinden als dierenartsassistente, dus besloot ze door te studeren. Na een pittig half jaar op het
HBO heeft ze voor zichzelf de keuze ge-

maakt dat het niet realistisch was om
de studie te vervolgen. Na deze keuze
zijn verschillende banen de revue gepasseerd. Daniëlle heeft gewerkt als
dierenartsassistente, bij een callcenter, in het land van Ooit, bij diverse
paardenstallen en bij het VVV. Na haar
werk bij het VVV in ’s Hertogenbosch
is Daniëlle op de TU/e komen werken.
Eerst als receptioniste bij Vertigo en de
KvK en daarna bij het Paviljoen, waar zij

inmiddels al twee jaar een bekend gezicht is. Naast haar baan als receptioniste heeft Daniëlle een eigen bedrijf in
de paardenbranche, Amable Vrijheidsdressuur, waar ze diverse trainingen,
lessen en workshops verzorgt. Het trainen van mensen en dieren spreekt Daniëlle erg aan en is een richting waarin
zij zichzelf in de toekomst full-time ziet
werken. Daniëlle: “Ik pak aan wat er op
mijn pad komt.”

Één student vroeg altijd om
vier verschillende kleuren
stiften, een geintje moet
kunnen dus de wedervraag
“ga je een kleurplaat
inkleuren?” Tot die dag dat
de student met een grote
lach op zijn gezicht samen
met de U kabinetsleutel en
de stiften een ingekleurde
kleurplaat inleverde! Die
kleurplaat heeft nog een
hele tijd in de receptie
gehangen.

Een jaar later hoorde Daniëlle via een
kennis dat Holland’s Got Talent op zoek
was naar nieuwe dierenacts. “Hoewel ik
het risico liep dat Gordon vervelend zou
reageren, besloot ik me toch aan te melden. Twee weken later werd ik gebeld en
stond mijn deelname aan het programma vast.”

podium leuk kunnen zijn en geen dierenmishandeling hoeven te zijn, wat je
helaas wel vaak ziet.” Momenteel denkt
Daniëlle erover om nog een keer aan een
dergelijk programma deel te nemen.
Het heeft haar namelijk ontzettend veel
publiciteit opgeleverd. “Als ik nu ergens
een show ga geven is het Daniëlle Meyboom van Holland’s Got Talent.”
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“Ik pak aan wat er op
mijn pad komt”
Samen met haar zwarte Fries Jauke
moest ze zich in sneltreinvaart gaan
voorbereiden op hun optreden, dus was
Daniëlle blij dat ze een jaar geleden al
een show had samengesteld. “Helaas is
aan het optreden het een en ander geknipt en geplakt, dus is de lijn van het
verhaal totaal niet duidelijk in de uitzending.” Wel typerend was de opkomst: al
poepend kwam het paard, dat toch wel
zenuwachtig was, het podium oplopen.
Desondanks heeft Daniëlle veel leuke
reacties gehad en is ze een ervaring rijker. “Mijn doel was om aan het publiek
te laten zien dat acts met dieren op het

Internationaal
Een zeven maanden durende wereldreis. Bart van Eijden, oud-bestuurslid
van Interactie, selecteerde speciaal voor u een aantal hoogtepunten van zijn
avonturen. Met zijn camera altijd binnen handbereik, wist hij deze ook nog
op bijzondere wijze vast te leggen. Een tussenstand...
TEKST & FOTOGRAFIE Bart van Eijden

In zeven maanden de
wereld rond
Bestemming onbekend
Een reis van een half jaar naar Australië
en Zuid-Oost Azië bracht mij nog vóór
het aanvangen van mijn bachelor Technische Bedrijfskunde op het idee om te
gaan sparen voor een vervolg een aantal
jaren later. Aangezien het voor mij één

van mijn laatste kansen zou zijn om
voor een langere tijd uit mijn comfortabele leventje in Nederland te stappen,
koos ik voor een grootse opzet: voordat ik aan een masteropleiding begin,
wil ik via nog onbekende, maar unieke
bestemmingen letterlijk rondom de

01

wereld gaan. Afgelopen januari was het
zover: met (hopelijk) voldoende centen,
een bachelordiploma en reeds twee visa
op zak, stapte ik in het vliegtuig.
Via een online gemeenschap, Couchsurfing.org, kwam ik in contact met
mensen die op zoek zijn naar culturele
uitwisseling en die mij uitnodigden om
bij hen thuis te overnachten. Zo kom je
meer te weten over de manier waarop
zij leven; een leuke bijkomstigheid is
dat je er flink wat kosten mee bespaart
en bovendien wordt er ook vaak voor je
gekookt. Zo ervaar je dus de echte lokale
gerechten. Het concept is vrij populair
wereldwijd waardoor je de ene keer door
een complete familie welkom wordt geheten en de andere keer een arme en
eenzame student gezelschap brengt.
Iran
Na een tussenstop van vier dagen in
Dubai, couchsurfend bij een Keniaanse
expat, boekte ik een ticket richting een
veel besproken land waar veel mensen
slechts een eenzijdig beeld bij hebben,
Iran. Het streng Islamitische regime
heeft hier een ferme grip op haar volk
en op het moment gaat de economie
gebukt onder zware sancties van de EU
en de VS. De inflatie in de afgelopen
maanden is enorm opgelopen doordat
er geen internationaal betalingsverkeer mogelijk is en de import en export
dus volledig stil liggen. Als reiziger

“Ongekende Iraanse
gastvrijheid”
betekent dit dan ook dat je bankpas er
niet werkt en je dus al je geld contant
moet meenemen. Het internet wordt
er streng gecontroleerd en websites zoals Facebook zijn geblokkeerd; via VPN
verbindingen echter, is het Iran’s meest
populaire website en zitten complete
families er dagelijks op te surfen. Ook
weet iedereen de gecensureerde staatstelevisie te omzeilen via een illegale
01 Geitenherdersmeisje in Montazeri
JUNI 2013 SCOPE

25

02
satellietschotel. Zo blijft iedereen via
BBC Persian, een Iraanstalige nieuwszender die vanuit Londen wordt uitgezonden, op de hoogte van wat er werkelijk in Iran én de rest van de wereld
gebeurt. Nederland staat onder het
Iraanse volk bekend als het land van
prachtige bloemen en de voetbalkunsten van Ruud Gullit en Marco van Basten lijken er nog altijd het gesprek van
de dag. Gek genoeg is niemand op de
hoogte van onze coffeeshops, abortuswet of legale prostitutie, wellicht maar
beter ook.

“Ruud Gullit het
gesprek van de dag”
Ik heb gedurende drie weken in zeven
steden overnacht, duizenden kilometers
gereisd en overal werd ik door verschillende families zeer warm ontvangen.
De Iraanse bevolking stond al langere
tijd bekend om haar gastvrijheid, maar
zoals ik het heb ervaren, is met geen
pen te beschrijven. Ik heb enkel twee
nachten in een hostel gezeten en dat
is dan ook de enige keer geweest dat ik
een maaltijd heb moeten kopen en vier
buitenlanders ben tegengekomen. Veel
toeristen laten echter ten onrechte Iran
links liggen. Het is een ultra-goedkope
bestemming waar je twaalf uur in een
VIP bus kunt zitten voor drie euro; in
totaal heb ik maar 90 euro uitgegeven
tijdens mijn verblijf in het land. De geschiedenis van het land en het Persische
rijk is indrukwekkend. Je kunt er geweldige moskeëen bezoeken zonder ook
maar één buitenlander tegen te komen,
huwelijksaanzoeken zijn niet ongewoon
en het eten is er ronduit geweldig. In
Iran vind je geen Amerikaanse merken
zoals McDonald’s, KFC of Coca Cola.
Dit betekent echter niet dat de bevolking
iets heeft tegen de Verenigde Staten,
voor de overheid echter is dat een ander verhaal. Toch is Iran een erg veilige
bestemming en zal je als buitenlander
worden behandeld alsof je een geschenk
van God bent, aldus de woorden van vele
van mijn gastfamilies.
Een memorabele ervaring was mijn
vierdaags verblijf in Montazeri, een
dorpje van ongeveer 3.000 inwoners vol
met gedenktekens van de oorlog in de
jaren tachtig tegen het dichtbij gelegen
Irak. Het leven daar is nog steeds traditioneel te noemen en het is dan ook niet
ongewoon als familieleden met elkaar
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trouwen en vervolgens op jonge leeftijd
kinderen krijgen. Ik verbleef bij Adel en
zijn vrouw, een ontzettend vriendelijk
koppel dat Engelse les geeft aan mensen
van alle leeftijden uit hun dorp. Adel
hoopt dat zijn leerlingen zich zo breder
op het leven kunnen oriënteren, omdat
zij op die manier de beschikking hebben
tot meer informatiebronnen, bronnen
die niet door de overheid zijn gecensureerd. Het (geïmproviseerde) klaslokaal
is bij hem thuis, wat dus feitelijk betekent dat ik in een Iraanse school sliep.
Er werd slim gebruik gemaakt van mijn
aanwezigheid, waardoor ik een aantal
keren voor de klas stond om op speelse
wijze met de kinderen een gesprek aan
te gaan. Ik moest van drie meisjes allerlei vragen beantwoorden, bijvoorbeeld
of ik getrouwd ben, waar ik vandaan
kom en hoeveel broertjes en zusjes ik
heb. Tijdens een uitgebreide picknick in
de omliggende natuur kwam ik ook nog
in contact met een traditionele nomadische familie van geitenherders. De communicatie met hen was echter lastig,
zij kregen namelijk geen les van Adel.
Een perfecte afsluiting van mijn tijd in
Iran werd verzorgd door een bekende
die ik in Eindhoven heb leren kennen,
Rasa Raoufi. Hij komt uit Iran en studeert nu Operations Management &
Logistics. Na zijn tentamens in februari
was hij richting Tehran vertrokken om
zijn familie te verrassen met een bezoek. Ik was er een aantal dagen bij en
heb mij daar in goed gezelschap kunnen
voorbereiden op mijn volgende bestemming, India.

India
Reizen door India, met name met de
trein, stond al jaren hoog op mijn lijst.
Een land waar één zesde van de wereldbevolking in een georganiseerde chaos
leeft en waar religie op elk moment
van de dag centraal staat. Er zijn in India veel religieuze plaatsen te bezoeken, vooral in het noorden, maar er is
slechts één plek waar alles samen lijkt
te komen, Varanasi. Men beweert dat
het de oudste continu bevolkte stad ter
wereld is. Alles waar India bekend om
staat, is hier te vinden. De smalle steegjes langs de heilige Ganges rivier zijn
het territorium van de heilige koeien, de
tegels zijn dan ook bezaaid met stront
en pis. Op een willekeurige dag kun je
er meer verschillende soorten dieren

tegenkomen dan in een dierentuin: ratten, apen, olifanten, honden, schapen,
geiten, kippen, kamelen, varkens, noem
maar op. De meeste dieren overleven
door al het afval te eten dat men continu
klakkeloos op straat dumpt.
Toch is Varanasi een geweldige plek
om te zijn, een must-visit in India. Elke
nacht vindt er een religieuze ceremonie
plaats langs de rivier en elke ochtend zie
je er mensen in baden. Erg hygiënisch

02 Heilige Sadhoe, high van de hasj en bedekt in as
03 Moskeëen in Yazd
04 Iraanse leerlingen in geïmproviseerd
klaslokaal
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is dit niet, pal naast de rivier is namelijk
ook de heiligste Hindoe crematieplaats
in India te vinden waar dag en nacht lichamen worden verbrand op grote stapels hout. Dit hout is erg duur en een
crematie langs de Ganges rivier is voor
velen dan ook niet weggelegd. Net voor
de crematie wordt het lichaam nog even
in de rivier gedompeld. Het is een open
en publieke plaats en dus voor iedereen
te bezichtigen, zo zag ik dus ook hoe
soms een voet of been van een lichaam
afviel en in de rivier belandde. Volgens
het Hindoeïsme wordt soms zelfs het
complete lichaam in de rivier gedumpt,
bijvoorbeeld in het geval van zwangere

“Kumbh Mela, de
grootste religieuze
samenzwering ter
wereld”
vrouwen of dood door een slangenbeet.
Hoewel India inderdaad de grenzen van
hygiëne opzoekt, ben ik er, zonder enige
voorzorgsmaatregelen, niet ziek geworden. Velen kunnen dat wellicht niet geloven, maar ik heb dan ook niet in deze
rivier gezwommen.
Ten tijde van mijn bezoek was er op
slechts enkele uren afstand het driejaarlijkse religieuze Hindoe festival genaamd Kumbh Mela. Heilige mannen,
genaamd Sadhoes, die eens in de twaalf
jaar Varanasi als basis kiezen voor dit
festival, smeren zich in met as en zitten vervolgens in hun blootje de hele
dag hasj te roken op de trappen langs
de Ganges. Volgens de Indiase astrologische kalender is de periode van het festival de beste tijd om je van je zonden te
verlossen door jezelf onder te dompelen
in een heilige rivier. Ik heb de plek van

het festival bezocht, aan de rand van Allahabad. Een aantal weken eerder waren
in deze stad tientallen mensen overleden in een verdrukking op het station
toen er die dag miljoenen (!) pelgrims
aankwamen. Kumbh Mela is dan ook
de grootste religieuze samenzwering ter
wereld, op een gegeven dag hebben wel
dertig miljoen mensen tegelijk een duik
in de rivier genomen. Gelukkig was het
niet zo druk toen ik er was, ik zag echter
de enorme omvang van de zeer primitieve kampen waar de mensen hadden
overnacht en dit was zeer indrukwekkend. Het leek alsof ik in een vluchtelingkamp was beland.
Mijn lange tocht door India kwam na
vier weken tot een eind in de stad Calcutta, waar ik een visum aanvroeg voor
de volgende bestemming: Bangladesh.
Bangladesh
Bangladesh is in 1971 ontstaan uit een
korte maar bloedige strijd met Pakistan
en stond vanaf 2001 vijf jaar lang bovenaan de lijst van de meest corrupte landen in de wereld. Er is sindsdien verbetering, maar nog steeds zijn er dagelijks
gewelddadige conflicten van politieke
aard. Deze onrust heb ik zelf ook mogen
ervaren tijdens mijn bezoek. Vier van de
vijftien dagen waren er landelijke stakingen en was reizen tussen de steden
dus onmogelijk. Verschillende bussen
die het wel aandurfden om te rijden,
werden door aanhangers van de oppositiepartij vernield en in brand gestoken.
Ik móest echter de dag voor een grote
meerdaagse staking richting de hoofdstad om een vlucht te halen. Gelukkig
bereikten we de eindbestemming na
een lange nacht rijden op slechts een
half uur voordat de staking officieel begon. Niet alle bussen waren op tijd en
die ochtend zijn er daarom toch nog vijftien aanvallen geweest.

05
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Het is mede door deze instabiele overheid dat Bangladesh moeite heeft zich
als economie door te ontwikkelen en ik

“Toeristen blijven weg”
heb zelf gezien dat belangrijke investeringen in bijvoorbeeld de infrastructuur
en de volksgezondheid achterblijven.
Zoals je misschien al zou verwachten
heeft het toerisme nog geen voet aan de
grond gekregen en dat maakt het dat ik
dit land als de meeste intense bestemming heb ervaren. Dagelijks werd ik
geconfronteerd met taalbarrières, primitief en zeer gevaarlijk vervoer, hotels
die geen buitenlanders accepteren en
groepen van soms wel dertig personen
die je gezamenlijk op straat en in de lokale eetgelegenheden komen aanstaren.
Een westerling is een zeer ongewone
verschijning en je wordt er dan ook behandeld als een beroemdheid, met alle
gevolgen vandien. Vanwege de onrust in
het land bleven de buitenlanders weg en
ben ik maar één toerist tegengekomen.
Eigenlijk best gek, want het is wederom
een erg goedkoop land: een knipbeurt
kostte mij 40 eurocent, mijn goedkoopste overnachting was twee euro en voor
één euro heb ik er twee weken lang met

fabrieken in het centrum van de stad.
Ik heb daar mogen zien hoe honderden vrouwen in lange rijen achter een
naaimachine zaten en mij tegelijkertijd
begonnen aan te staren. De fabriek was
opgezet in twee verdiepingen van ieder
vijf productielijnen waar in wel dertig
verschillende stapjes een korte broek tot
stand kwam, met H&M label en al. Iedere vrouw mocht slechts één handeling
uitvoeren en kreeg de lapjes stof doorgeschoven van de vrouw achter haar. De
efficiëntie was echter ver te zoeken en
op een gegeven moment was wellicht 95
procent van de werknemers niks aan het
doen, omdat er (naar mijn weten veel
te laat) een nieuwe productie werd opgestart. Met de salarissen die men daar
verdient echter, is het begrijpelijk dat
men hier nog niet zo veel over optimalisatie nadenkt zoals wij dat thuis doen.
In de tweede grootste stad en het industriële hart van Bangladesh, Chittagong,
startte ik een zoektocht naar een plek die
met stip bovenaan mijn must-visit lijst
stond: de beruchte ship-breaking yards.

een lokale simkaart kunnen bellen. In
de bergen tegen Birma aan kun je, nadat
je een vergunning hebt aangevraagd om
het gebied te bezoeken, prachtige dorpen ontdekken en in contact komen met
enkele onderdrukte minderheden. Zeer
uniek en het leverde me prachtige foto’s
op. Een ander voordeel van een bezoek
aan Bangladesh is dat de omstandigheden in alle andere landen die je erna nog
gaat bezoeken, als een grote luxe kunnen worden ervaren.
Business trip: made in Bangladesh
Bangladesh is geografisch gezien niet zo
heel groot en bij een gebrek aan echte
trekpleisters besloot ik maar om mijn

eigen Business Trip op te zetten. Omdat
ongeveer heel Nederland in H&M kleren
rondloopt, greep ik mijn kans en ging
ik op zoek naar één van de duizenden
kledingfabrieken om te zien hoe Bangladesh’s meest geteisterde industrie in
elkaar steekt. Mijn zoektocht nam een
aantal dagen in beslag en leidde me uiteindelijk richting de hoofdstad, Dhaka.
Na vele omwegen, telefoongesprekken
en tussenpersonen, kwam ik in contact
met de CEO van één van de lokale kledingfabrikanten. Hij vond mijn verzoek
nogal vreemd voor een toerist, maar
mede hierdoor kreeg ik van hem een
privéchauffeur en een gids toegewezen
om mij rond te leiden in één van zijn

07

Ship-breaking yards
Aan alles komt een eind, zo ook aan de
dankbare diensten van de vele schepen
die de huidige wereldhandel tot stand
brachten. Er rest hen echter een glorieloze eindbestemming, een laatste rustplek waar enkel nog de restwaarde van
het staal en interieur ertoe doet. Eén
van deze plekken ligt ongeveer twintig
kilometer ten noorden van Chittagong.
Daar wordt bij vloed voor de laatste maal
het gas vol opengetrokken om met volle
snelheid de enorme gevaartes de kust op
te rammen. Een leger van tienduizenden magere arbeiders, slechts gewapend
met de blote handen en een aantal snijbranders, gaat daar vervolgens de strijd
aan met deze kolossen om ze in amper
een jaar compleet te recyclen. De omgeving van de circa honderd werven is
dan ook bezaaid met bedrijfjes die allerlei maritieme onderdelen verhandelen:
scheepsladders, reddingsboten, navigatieinstrumenten, bankstellen, complete
kombuizen, gigantische dieselmotoren,
noem maar op. Organisaties schatten
dat in Chittagong zo’n 150.000 mensen
dagelijks betrokken zijn in de ship-breaking industrie.

05 Massale reiniging gedurende Kumbh
Mela in Allahabad
06 Religieuze ceremonie in Varanasi
07 Demonstratie in Khulna, Bangladesh’
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Alles vindt plaats op een strand van 18
kilometer lang, zwaar bewaakt met hoge
hekken en boze bewakers. Een overzicht
van het gebied is alleen vanuit een vliegtuig of Google Earth te verkrijgen. De
Chittagong ship-breaking yards zijn de
grootste ter wereld en liggen zwaar onder vuur door organisaties zoals Greenpeace vanwege de milieuschade die de
werven toebrengen en de gevaarlijke
werkomstandigheden. Doordat de tanks
van de schepen vaak nog vol chemicaliën zitten, zijn er regelmatig doden te
betreuren als gevolg van gasexplosies.
Ook het vallen van grote hoogte of verpletterd worden door vallend staal eist
maandelijks zijn slachtoffers. De publicatie van enkele onthullende artikelen
in de Westerse media heeft Bangladesh
en de gehele scheepssloperij-industrie
(net zoals de kledingindustrie) enorme
imagoschade toegebracht. Het is dan
ook sinds enkele jaren niet meer mogelijk om als buitenlander ook maar in de
buurt te komen van de plek des onheils,
laat staan met een fotocamera. Bangladesh is voor haar staal grotendeels

“Met blote
handen en voeten
containerschepen
afbreken”
afhankelijk van deze werven; deze grove
methode van recycling is dus een keiharde miljardenbusiness en zeker geen
toeristenattractie. Toch was ik vastbesloten mijn voeten op dat strand te zetten
om oog in oog te komen staan met enkele arbeiders. Ik wist echter dat ik daarbij
lokale hulp nodig zou hebben. Gelukkig
kwamen er in Chittagong vanzelf altijd
wel mensen op me af die een woordje
Engels spraken, veelal studenten. Het
kostte me echter een aantal dagen om
een gedreven gids te vinden met het nodige lef.

09

08 Op blote voeten een katrol richting schip
dragen
09 Arbeider legt zijn werk stil

Op de verkoren dag kon ik met hem via
een semi-geheime route op een strook
precies tussen twee werven in komen.
Mijn komst was meteen groot nieuws
en meerdere arbeiders legden het werk
stil en begonnen me eindeloos aan te
staren. Mijn aandacht ging echter meteen uit naar de enorme schepen die daar
in verschillende stadia van recycling op
het strand lagen. In de voorgrond liep
een zwoegende karavaan van tientallen
mannen die trachtten door de modder
een stalen kabel aan een van de scheepsonderdelen te bevestigen. De arbeiders
staken slechts als mieren af tegen de
reusachtige stalen achtergrond, een decor van half afgebroken containerschepen. De methode om deze af te breken,
is om ze eerst in grote stukken te snijden (zo groot als een klein huis) en deze
vervolgens verder het strand op te trekken met een gigantische lier, om ze daar
verder af te breken. Wat me opviel, is dat
niemand schoenen droeg ondanks de
vele metalen resten die overal rondslingerden. Terwijl mijn vertaler druk bezig
was de aandacht van de bewakers af te
leiden, viel er rechts van mij opeens een
enorm stuk staal naar beneden. Het was
tijd om te gaan.

08

Klaagvolk
Tegen de tijd dat u dit leest, ben ik inmiddels al de Grote Oceaan overgestoken en zit ik wellicht ergens in Cuba. Ik
heb dan ook al geweldig eten in Hong
Kong en China mogen proeven, van
noord naar zuid gelift in Japan en ZuidKorea en Canada ontdekt. Mijn verdere
bestemmingen staan echter nog niet
vast. Ik reis in een moordend tempo en
ik leef soms dagen in treinen, bussen
en vliegtuigen, maar het is het allemaal
waard. Ik houd een laag budget aan, wat
het vaak niet gemakkelijk maakt, maar
wel des te interessanter.
Natuurlijk wil ik de intro niet missen om
zo via Interactie de nieuwe lichting buitenlandse studenten wegwijs te maken
in onze eigen cultuur. Ik zal proberen
dit met dezelfde gastvrijheid te doen,
zoals ik deze zelf tijdens het reizen heb
mogen ervaren. Vervolgens is het tijd
om vol nieuwe motivatie te starten met
de masteropleiding Operations Management & Logistics. Een wereldreis als
deze doet je des te meer beseffen hoe
belangrijk een goede opleiding is voor
je toekomst. Soms lijkt het allemaal zo
gewoon, omdat iedereen in Nederland
een studie heeft gevolgd, maar pas wanneer je in contact komt met mensen in
andere landen met minder voorspoed,
zie je hoe gelukkig we in Nederland mogen zijn. We zijn helaas een beetje een
klaagvolk, maar dat is nou eenmaal onze
cultuur. Zolang we dingen maar in perspectief blijven zien, zoals wanneer de
trein weer eens vijf minuten te laat is...

Wil je de avonturen van Bart blijven volgen,
surf dan naar zijn online blog! Deze is te
vinden via www.travelpod.com/members/
bartvaneijden
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Dossier Paviljoen

“1 important update found!
(Recommended)”
Dat het Paviljoen nodig een update nodig heeft, is wel duidelijk te
zien aan de staat van het gebouw. Het lelijke eendje van de universiteit
heeft geen potentie om een prachtige zwaan te worden en zal met de
grond gelijk worden gemaakt. ‘Tijd om te verkassen!’ zou je zeggen,
maar hoe staat het met het nieuwe plan, Hoofdgebouw 2.0?
TEKST Bob Pijnenburg ILLUSTRATIES HG 2.0 | Het Hoofdgebouw van de TU/e

De software van de Technische Universiteit Eindhoven heeft recent nog een
update gehad. Het Bachelor College
is in werking gesteld, zodat studenten
hun eigen studie kunnen inrichten. Met
deze splinternieuwe systemen kan de
hardware niet achterblijven. Het Paviljoen als component van de universiteit
is verouderd en past niet meer in moderne totaalplaatjes. Voor een likje verf
is het te laat, het gebouw wordt gesloopt.
De studenten van de faculteit IE&IS
moeten verhuizen naar het Hoofdgebouw, waarvan de inrichting helemaal
up-to-date zal zijn.
Het allereerste design
Het was de architect S.J. van Embden
die in de jaren vijftig het Hoofdgebouw
van de Technische Hogeschool Eindhoven ontwierp. In die tijd was het functionalisme een leidende stroming. Het
functionalisme is ontwikkeld door Louis
Sullivan die stelt dat de constructie en
het uiterlijk van een gebouw bepaald

moeten worden door de functie. Dit
komt voor de huidige vernieuwing goed
van pas. Wat Van Embden namelijk
had toegepast in de constructie van het
gebouw, zijn niet-constructieve stalen
tussenvloeren. Deze kunnen in zijn volledigheid eruit worden gehaald, zonder
dat de constructie eronder lijdt. Hierdoor kunnen de nieuwe ontwerpers hele
tussenvloeren eruit halen om zo ruimte
te creëren voor hoge studio’s, die nodig
zijn voor de faculteit Industrial Design.
“Het Hoofdgebouw moest een broedplaats worden voor nieuwe faculteiten.
Als deze groot genoeg waren, kregen ze
een eigen gebouw op de campus. Het
was dus in het begin een verzameling
faculteiten die ondertussen zo ver zijn
ontwikkeld dat ze zijn uitgestrooid over
het hele terrein.”
Bedrijfskundemigratie
De dienst huisvesting heeft besloten
om onze faculteit onder te brengen in
het Hoofdgebouw. Het was hard nodig,

want het gezellige oude Paviljoen, waar
toch best wel een rare geur hangt, heeft
eerlijk gezegd wel zijn beste tijd gehad.
Het Paviljoen is ook te groot en te duur.
De grondoppervlakte van het Paviljoen
per student is 25 vierkante meter. In vergelijking met een commerciële instelling, waar gemiddeld acht normaal is, is
dat getal gigantisch.
Afstudeerders van de faculteit Bouwkunde zijn druk bezig om de verhuizing
te realiseren, een nogal ingewikkeld
proces. Want, hoe weet je nu waar de
gemiddelde bedrijfskundestudent behoefte aan heeft? Misschien moet de
vorm van onderwijs geven wel worden
aangepast aan het nieuwe gebouw. Volgens Christian Rapp is echter één ding
duidelijk, studenten moeten afkicken
van de smalle lage gangen en de kleine
kamertjes. “We moeten kijken wat de
ambities zijn van alle faculteiten die er
komen te zitten. De faculteit Industrial
Design heeft behoefte aan hoge studio’s

Kernwoorden voor het hoofdgebouw 2.0
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en Industrial Engineering & Innovation
Sciences heeft behoefte aan kleine hokjes voor groepswerk. Bij de laatste willen we gaan kijken of het ook anders
functioneert. We willen af van die kleine
ruimtes en liever een grote algemene
studieruimte creëren. Hiervoor moeten de gewenste hokjes misschien toch
plaats maken.”

“Hoe weet je waar
de gemiddelde
bedrijfskundestudent
behoefte aan heeft?”
Work in progress
Het afstuderen van een bouwkundestudent duurt een jaar. Dit gaat niet individueel, maar in groepen van maximaal
12 studenten. De opdracht dit jaar is het
door de studenten benoemde ‘Hoofdgebouw 2.0’-project. De studenten gaan
kijken hoe ze het Hoofdgebouw nieuw
leven in kunnen blazen. Ze doen onderzoek naar de cultuurhistorie van het
gebouw en de originele denkbeelden die
de ontwerpers bij het gebouw hadden in
het masterplan. Daarna gaan ze kijken
hoe ze het gebouw zo kunnen inrichten
dat alle studenten die in het gebouw
terecht komen, zich niet gaan afvragen
waar ze terecht zijn gekomen. Daar
komen de bedrijfskundestudenten in
het verhaal, want in dat Hoofdgebouw
zullen de faculteiten Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS)
en Industrial Design (ID) zich gaan
nestelen. Op dit moment zijn de studenten aan het eind van de analysefase
en straks gaan ze onderzoek doen naar
de behoeften van de nieuwe bewoners.
Bij de uitwerking gaan de studenten de
taken verdelen en ieder een deel van
het gebouw voor zijn verantwoording
nemen. “Die ontwerpen kun je in augustus als een puzzel in elkaar zetten,”
aldus Christian Rapp, die het gezelschap
toekomstige architecten begeleid in het
ontwerpproces.
De studenten moeten voor het ontwerpproces belangrijke afwegingen maken.
Er moet een keuze gemaakt worden
hoeveel vierkante meters en hoeveel
kubieke meters de studenten nodig hebben. Deze beslissingen gaan niet hand
in hand. Door de vloeren te behouden
of weg te halen is dit goed aan te passen op de wensen van de nieuwe gebruikers. “Wat nu te zien is, is dat het
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gebouw helemaal is dichtgeslibd. Het
is een onoverzichtelijk labyrint, met allemaal gangen en deuren.” Het doel van
het nieuwe ontwerpproces is om het gebouw zo in te richten, dat de primaire
processen goed kunnen blijven functioneren en dat het gebouw ook ruim

is. De studenten krijgen een gebouw
met hogere ruimtes wat transparantie
biedt. “Door de flexibiliteit van de vloeren heeft het gebouw potentie voor een
succesvol herontwerp en door de hoge
ruimtes houd je een beetje lucht in het
gebouw. Als je kijkt naar het nieuw

02

opgeleverde Metaforum is de openheid
goed gerealiseerd in de eerste verdiepingen, maar bovenin is het jammer dat ze
de openheid niet hebben doorgevoerd
en toch hebben gekozen voor de kleine
kamertjes waar niemand zit.”
Het hoofdgebouw zelf is erg flexibel,
maar de studenten en docenten zijn
dat nog niet. Iedere docent heeft bijvoorbeeld nog zijn eigen ruimte waar
hij zijn spullen neerlegt en over het algemeen weinig zit. Dit zijn de kosten
waarop bespaard moeten worden. In
de nieuwe situatie wordt gewerkt aan
een nieuw plan, waarin de docenten
flexibeler omgaan met de ruimtes. Hierdoor kan het aantal ruimtes verminderd
worden en worden de kosten lager. De
docenten kunnen tussen de studenten
in de werkruimtes zitten. Dit bevordert
volgens Rapp de communicatie. “Als ik
toch de hele dag in een klein kamertje
zit en alleen maar met mijn computertje
bezig ben, kan ik net zo goed thuis werken. Ik gebruik mijn kamertje bijvoorbeeld alleen maar om mijn spullen neer
te zetten en te telefoneren. Ik ben veel
op pad om met studenten en collega’s te
praten. Het is veel beter om de communicatie tussen docenten en studenten
te vergroten, maar de manier waarop
is nog onduidelijk. Misschien wel loungeplekken of andere mogelijkheden zo

inrichten dat de primaire processen van
de universiteit toch optimaal blijven
functioneren.” Dit idee is niet nieuw.
Het bedrijf Oticon maakt er al langer
gebruik van. De hoortoestellenfabrikant
nam de werkplekstructuur op de schop
en creëerde flexibele werkplekken, waar
personeel kan zitten waar het wil. Ontmoetingen tussen medewerkers werden
gestimuleerd en het bedrijf kwam met
innovatieve producten. Het is te hopen
dat deze vorm van flexibiliteit ook doorbraken voor de universiteit zal opleveren. Wat ook flexibeler kan, zijn de tijden waarop het gebouw wordt gebruikt.
In de maanden juli en augustus staat de
campus vrijwel leeg. Het is zonde om
zo’n groot gebouw voor niets de lucht in
te houden.

“Door de flexibiliteit
heeft het gebouw
potentie voor een
succesvol herontwerp”

Christian Rapp is al vijf jaar werkzaam
als hoogleraar van de afdeling AUDE,
Architectural Urban Design and
Engineering. De geboren en getogen
Münchenaar heeft bouwkunde
gestudeerd in Berlijn en heeft via een
studentenuitwisseling kennis gemaakt
met het mooie Nederland. Direct na zijn
studie is Rapp als architect begonnen
in Nederland en heeft inmiddels een
architectenbureau aan de Keizersgracht in
Amsterdam. “De complementariteit van de
academische reflectie en het bedrijf vind
ik belangrijk om scherp te blijven, je kunt
je eigen ervaring delen met de studenten.
Ik wil niet vastgeroest raken in mijn oude
gewoontes.”

01 De gevel van het hoofdgebouw
02 Massaopbouw van het hoofdgebouw

in. De lift zal de wandelingen vervangen
en de enige mensen die we tegenkomen, zijn de medepassagiers van de lift.
“Dit is in de hoogbouw voor architecten
toch het grootste probleem wat getackeld moet worden.” Een oplossing die
waarschijnlijk zal worden gebruikt is het
maken van een atrium, een opening in
het midden van het gebouw, en een trappensysteem om zo de scheiding van de
verdiepingen te verminderen. Hierdoor
is het contact tussen de verdiepingen beter en zal het liftsyndroom verminderen.
Dat er bij de student toch een heimweegevoel zal ontstaan na de verhuizing is
onontkoombaar, maar de inspanningen
van de bouwkundestudenten zullen die
gevoelens van nostalgie snel moeten laten verdwijnen. Als in 2017 het resultaat
eindelijk klaar is en we onze eigen stempel op het eindresultaat mogen zetten, is
de dringende update definitief achter de
rug. Van bij- naar hoofdgebouw!

Liftsyndroom
De overgang van het Paviljoen naar het
Hoofdgebouw is geen kleine. Waar wij
gewend zijn om lange gangen door te
wandelen en daardoor bekenden tegen
het lijf lopen, moeten we nu de hoogte
JUNI 2013 SCOPE
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Council Meeting
Eindhoven
Interactie is de ondervereniging van
Industria die de internationale tak vertegenwoordigt en daarom ook activiteiten organiseert voor internationale
studenten die hier voor een half jaar
zijn als mede voor internationale masterstudenten. Hiernaast is Interactie
ook één van de grondleggers van een
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Europees netwerk voor Technische Bedrijfskunde studenten, de ‘European
Students of Industrial Engineering and
Management’ of kortweg ESTIEM. Dit
netwerk komt halfjaarlijks bij elkaar
tijdens de zogeheten Council Meeting
(CM), die dan door één van de 72 leden
(‘local groups’) van het netwerk wordt

georganiseerd. Tijdens dit evenement
vindt er een algemene leden vergadering plaats (General Assembly), het
hoogste zeggenschapsorgaan binnen
ESTIEM.
De Council Meeting vond begin mei
plaats in Eindhoven, en werd dit jaar
georganiseerd door Interactie. Het
begon allemaal met de Leaders-workshops, waarin project- en commissieleiders van ESTIEM workshops krijgen.
Potentiële opvolgers worden hierbij
voorbereid op de taak waarvoor zij
mogelijk gekozen worden tijdens de
General Assembly. Dit vond plaats

01

Council Meeting in
cijfers
46e Council Meeting

45Council Meetings gingen de Council
Meeting in Eindhoven voor

240 deelnemers

Namen deel aan het gehele programma

60 alumni

Volgden het speciale alumni programma

28 landen

Deelnemers uit 28 verschillende landen namen deel aan het evenement

voorafgaand aan het eigenlijke evenement, want dit startte op maandag
29 april officieel. Nadat het grootste
deel op de locatie in Someren was gearriveerd, werd begonnen met wat interactieve spelletjes om elkaar te leren
kennen, ‘s avonds vond er nog een feest
plaats.
De volgende ochtend begon de dag
vroeg met de General Assembly en na
een lunch werden alle deelnemers in
bussen naar Eindhoven geleid om een
typisch Nederlandse activiteit mee
te maken, Koninginnedag. Dit was
voor iedereen een unieke ervaring,

getuige de positieve reacties die alom
te horen waren.

01 De deelnemers tijdens de bedrijvendag
in de Blauwe Zaal

De volgende dag vond een bedrijvendag plaats, waar onze sponsoren de
kans kregen zichzelf te profileren en de
deelnemers interessante lezingen door
kleine trainingen te geven. Bijvoorbeeld een training over een elevator
pitch. ‘s Avonds vond de ‘Dutch International Party’ plaats in Eindhoven.
De deelnemers waren die volgende
dag vooral bezig met het vervolg op
de General Assembly, en na een borrel en diner in The Villa begon de
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traditionele ‘International Night’ waarbij elk land, eten en drinken meeneemt
dat typerend is voor het land. Zo had de
Nederlandse afvaardiging oranjebitter
en stroopwafels meegenomen. Helaas
werd men opgeschrikt door een ongeluk waarbij iemand van de trap was
gevallen. Drie ambulances, politie en
een trauma helikopter kwamen eraan
te pas. Gelukkig mocht het slachtoffer
een paar dagen later het ziekenhuis
verlaten.
De General Assembly de daaropvolgende vrijdag hield de deelnemers bezig,
terwijl de organisatie zich opmaakte
voor een grootse cantus voor ruim
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driehonderd deelnemers, waaronder
ook veel ESTIEM alumni die naar de
CM gekomen waren om een aangepast
programma te volgen. De cantus was
een groot succes en na een slopende
week was zaterdag de laatste dag voor
de deelnemers met de General Assembly overdag, en ‘s avonds het traditonele afsluitende gala met begeleidende
jazzband.
De organisatie heeft hard gewerkt
om dit evenement tot een succes te
maken. Er is zeker een jaar planning
en organisatie aan vooraf gegaan. Het
was een grote uitdaging om deze gedetailleerde planning in de betreffende

02 Tijdens de eerste dag konden de deelnemers uitvoerig met elkaar kennismaken.

week tot uitvoering te brengen. Gedurende het evenement kwamen er altijd
nog dingen bovendrijven die ter plaatse geregeld moesten worden, maar
door het harde werk van de organisatie
en vrijwilligers zijn ook deze obstakels
overkomen en hebben we als Interactie
een mooi evenement neergezet waar
de deelnemers van hebben genoten en
de organisatie trots op mag zijn.

Bart van Overbeeke

Column

Emerging markets zijn ook
emerging sources
Inmiddels zijn er aan de masteropleiding OML een kleine honderd nietNederlandse studenten afgestudeerd.
Waarom komen deze studenten naar
Eindhoven om hier voor zo’n slordige
25.000 euro aan collegegeld een diploma OML te behalen? Uit de vele
aanmeldingen (slechts 20% van degenen die zich aanmelden wordt ook
toegelaten) blijken steevast twee motieven: kwaliteit van het onderwijs en
de vooruitzichten op een goede baan,
al dan niet in Nederland. De Technische
Universiteit Eindhoven heeft inmiddels
een forse reputatie opgebouwd, enerzijds in rankings, maar anderzijds ook
door de uitstekende reputatie van onze
staf als wetenschappelijk onderzoeker.
Dat laatste geldt specifiek voor de OML
opleiding waardoor een toenemend
aantal buitenlandse hoogleraren hun

studenten adviseren om in Eindhoven
hun masterdiploma te komen behalen.
Velen hiervan komen uit de emerging
markets, die hierdoor een emerging
source van talent worden voor bedrijven uit de Brainport. Het overgrote deel
van de buitenlandse studenten gaat na
het behalen van het diploma aan de
slag voor bedrijven in onze regio. Hiermee wordt de sterke verankering van
onze universiteit in het regionale bedrijfsleven verder versterkt. Deze uitstekende vooruitzichten op een baan
leiden dan tot het tweede motief om
voor Eindhoven te kiezen.
De buitenlandse student kenmerkt
zich door een sterke ondernemingszin. Veel meer dan bij Nederlandse
studenten is de wereld hun werkveld.
Dat maakt hen aantrekkelijk voor grote

bedrijven. Immers, nog steeds veel Nederlandse studenten geven er de voorkeur aan dicht bij het gebied waar ze
zijn opgegroeid te blijven. Natuurlijk is
dat eenieders goed recht, maar ik denk
dat dit niet altijd recht doet aan de
beste benutting van talent. Flexibiliteit
op de arbeidsmarkt en een bereidheid
om op verschillende plekken te werken
en daarnaar te verhuizen is een belangrijke factor in carrièresucces. Voor veel
van onze Nederlandse studenten zouden de emerging markets ook markets
moeten zijn.

Jan Fransoo
Program Director Operations Management
& Logistics
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Toeval of niet? Op nummer één in de
top dertig van ‘emerging markets’
staat India en laat dat nu net het land
zijn waar dit jaar het International Research Project naartoe gaat! Dit jaarlijks terugkerend project is een reis
naar een internationale bestemming
waar bedrijven worden bezocht in het
kader van een bepaald thema en waar
ook de lokale cultuur een leerelement
zal zijn. Voorafgaand aan de reis is een
commissie druk bezig met de organisatie ervan en voeren alle deelnemers
een opdracht van honderd uur uit bij
een Nederlands bedrijf. Dit jaar is het
thema ‘resource scarcity’ (schaarste
van bronnen), dat gekoppeld kan worden aan emerging markets. Als er namelijk meer bedrijven opkomen of flink
groeien, is het niet onvoorstelbaar dat
er aan bepaalde middelen schaarsheid
zal zijn.

Een mooie, herkenbare vergelijking
dichter bij huis is het Bachelor College
van de TU/e. De komst van deze nieuwe
bachelorstructuur zou je kunnen zien
als een emerging market: de keuzemogelijkheid in vakken is enorm toegenomen en daarnaast is het aantal studenten gegroeid (bovendien zal dit aantal
op basis van de voorlopige aanmeldingen volgend jaar ook aanzienlijk groeien). Deze groei leidt tot schaarste van
zalencapaciteit en tijd van hoogleraren
en docenten. Om van deze schaarste af
te komen en tevens om het onderwijs
te verbeteren, wordt momenteel nog
méér gestreefd naar activerende lesvormen en de toepassing van ICT in het
onderwijs. Studenten zullen tijdens
het IRP gaan onderzoeken hoe in India
met schaarste wordt omgegaan; zou
dit een best practice kunnen zijn voor
het Bachelor College?!

Bart van Eijden

Het ‘emerging’ effect van het Bachelor College

Marle Muselaers
Commissaris Onderwijs Industria

Bart van Eijden

Emerging events

Het einde van het collegejaar is in zicht
en daarmee ook het einde van het bestuursjaar. We mogen terugkijken op
een geslaagd jaar vol nieuwe initiatieven. Denk hierbij onder andere aan de
lancering van de BachelorStudyclub
die fungeert als brug tussen studie en
praktijk. Veel Bachelorstudenten hebben enthousiast deelgenomen aan de
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goed georganiseerde bedrijfsbezoeken,
lunchlezingen en trainingen. Naast de
BachelorStudyclub is het Industria Ledenweekend een tweede ‘emerging
event’ geweest. Maar liefst 75 Industrianen meldden zich aan voor dit
unieke weekend dat voor het eerst in
de geschiedenis van Industria werd georganiseerd. Autorally, gezelligheid en

uiteraard verticale integratie zijn kenmerkende woorden voor dit weekend.
Naast deze twee nieuwe commissies
is afgelopen jaar ook de PaparaCie opgestart. Deze foto- en videocommissie
is verantwoordelijk voor de succesvolle
filmpjes van onder andere Induskia, de
Business Trip, de Belgiëreis en de Race
of The Classics.
Naast de ‘Emerging Events’ is het standaard activiteitenportfolio van Industria ook gewoon doorgegaan. Je zou
denken dat het portfolio op een bepaald moment verzadigd is en de deelnemersaantallen niet meer stijgen of
zelfs dalen. Niets is echter minder waar,
met onder andere honderd deelnemers
tijdens de Actieve Leden Avond, tachtig
eerstejaars mee op Belgiëreis en bijna
vijftig deelnemers op Induskia! Met
deze aantallen kunnen we wel stellen
dat de verwachtingen overtroffen zijn.
Volgend jaar, tijdens het Lustrumjaar,
verwacht ik dat de evenementen nog
verder zullen ‘emergen’!

Joeri Spoor
Voorzitter Industria

Improve

plant’s
PERFORMANCE
together
that

AkzoNobel is a leading global paints and coatings company and a major producer of specialty chemicals. We supply industries and
consumers worldwide with innovative products and are passionate about developing sustainable answers for our customers. Our portfolio
includes well known brands such as Dulux, Sikkens, International and Eka. Headquartered in Amsterdam, the Netherlands, we are
consistently ranked as one of the leaders in the area of sustainability. With operations in more than 80 countries, our 55,000 people around
the world are committed to excellence and delivering Tomorrow’s Answers Today™.

Melvin Spalburg
Project Engineering Manager
During the final year of my studies Industrial Engineering, specializing in Technology and Operations Management, my graduation project
was to develop a mathematic model for icing salt storage in the Netherlands. I liked the atmosphere at AkzoNobel so much that I decided
to stay. I was hired at Decorative Paints in 2008, first as Coordinator & Planner and later as Process & Improvement Manager. There, I
rebuilt a whole filling section, together with the operators. I supervised the entire process, from brainstorming with the operators to working
out an investment proposal, to actually implementing it. Together, we managed to significantly improve that plant’s performance. Since
November of 2012, I’ve been working with the Engineering & Innovations Group in the UK. From here, we handle global innovation projects.
If you show your ambition at AkzoNobel, and show that you’re willing to really take on things and make improvements, then there’s always
someone who’ll say: “Let’s see if he can do this, too.” That sense of progressivism is visible everywhere. Of course it has to yield results,
but making mistakes along the way is not the end of the world. It’s a learning experience. And if my managers aren’t afraid I’ll make
mistakes, then why should I be?
In the future, I would like to develop as a project manager, preferably towards program management, and contribute my ideas about global
strategic technological development. But for now, I have enough to discover and to learn right here.

Where your ideas go far
akzonobel.nl/careers

IN A WORLD OF TECHNOLOGY
A BELIEF IN PEOPLE

Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale carrièremogelijkheden? Dan is werken bij
Vanderlande Industries misschien iets voor jou! Wij danken ons succes aan de combinatie van hoogwaardige
technologie én de passie van onze medewerkers. Zij zijn de drijvende kracht achter onze material handling
systemen en bijbehorende services voor tal van nationale en internationale distributiecentra,
luchthavens en sorteercentra. Kijk op onze website voor alle vacatures.

www.vanderlande.com
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