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Digitaal is ideaal
Na een zomervakantie met prachtig nederlands weer begint het in september allemaal
weer. De vlaggen in de straten geven aan dat de scholen weer zijn begonnen en ook op
de universiteiten geven de gekleurde introweken aan dat er bijna weer gestudeerd moet
worden.
September betekent ook een nieuwe SCOPE. Hierin wordt het thema van het Industria
congres van 4 december besproken als centraal thema. Meegaan met de digitale wereld
is erg belangrijk voor bedrijven en medewerkers om bij te blijven. De nood hiervan
wordt uitgelicht in het eerste artikel waarna verschillende voorbeelden voorbijkomen.
Zo vertelt een van onze redacteuren over Estland. Estland is namelijk al jaren een
vooruitstrevend land op het digitale gebied. En dat met een inwoneraantal van slechts
1,3 miljoen mensen! Daarnaast vertelt Frank Kuitems over Atos en hoe de digitale
transformatie daar vormgegeven wordt.
Na het thema katern is er natuurlijk nog veel meer te lezen. In de elevator pitch vindt
men een duurzame pitch van Tusti en in het 25 jaar SCOPE katern worden Jip Bischop
en Floris Langendoen geïnterviewd.
Dan rest mij niks meer dan u als lezer te bedanken. Afgelopen jaar hebben interessante
onderwerpen de revue gepasseerd en ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger,
Merijn Boer, dit wederom net zo gaat doen.

Ward Beekmans
Hoofdredacteur SCOPE
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Digital transformation

Digital Transformation is essentieel voor bedrijven, van klein tot groot. De
term wordt hedendaags gebruikt in elk nieuwsartikel, onderzoek of discussie
gerelateerd aan concurrentievoordeel en het relevant blijven in de nieuwe
digitale wereld. Echter is er nog veel onduidelijkheid over de term. Wat houdt
Digital Transformation nu precies in? En hoe implementeren bedrijven het?
TEKST Emma de Bruijn DESIGN Merijn Boer

Digital Transformation: A New Way
of Working

We laten langzaam de derde
industriële revolutie achter ons en
kruipen in een nieuwe trend: “The
Age of Intelligence”. Waar het bij de
vorige revolutie vooral draaide om
doorbraken in informatietechnologieën,
het digitaliseren van organisaties,
veranderen we naar een tijdperk die om
de toepassing van nieuwe technologieën
draait. Artificial intelligence (AI),
robotisering, Autonomous vehicles, The
Internet of Things, Cloud Computing,
3D Printing en Social media platformen
zijn de nieuwe technologieën die de
basis vormen van de vierde industriële
revolutie.
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Het gaat om meer dan het digitaliseren
van een organisatie. Het creëren van
een modern DNA binnen organisaties,
de visie, het doel en de cultuur van
ondernemingen moeten op een lijn
komen betreft modernisatie. Daarbij
is Digital Transformation cruciaal.
Het is de term voor het creëren van
waarde voor de klant door het maken
van fundamentele veranderingen in
de kernactiviteiten en het integreren
van nieuwe technologieën binnen
organisaties. Het is een essentieel
component voor bedrijven met een oog
op de toekomst.

Waarom veranderen?

Digital
Transformation
impliceert
een verandering in leiderschap,
organisatiecultuur, het omarmen van
innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen,
maar ook het digitaliseren van activa.
Daarnaast zorgt een toenemend gebruik
van technologie voor het verbeteren
van de ervaring van werknemers,
consumenten, leveranciers, partners
en belanghebbenden. Er komt enorm
veel bij kijken, maar er zijn dan ook
talloze redenen waarom bedrijven
Digital Transformation ondergaan. De
voornaamste reden is de noodzaak om

Bron: Accenture Digital Transformation Initiative, January 2017; The combinatorial effects of new technologies are accelerating the
pase of change
te overleven in een zeer competitieve
economie. Bedrijven komen en
gaan veel sneller dan voorheen. De
gemiddelde levensduur van bedrijven is
sinds 1958 gedaald van 61 naar 18 jaar.
Bedrijven worden ongeveer om de twee
weken vervangen op de S&P. Het is voor
bedrijven cruciaal om te snappen hoe
technologie moet worden gecombineerd
met strategie om succesvol te blijven.
Bedrijven veranderen niet graag omdat
het duur en risicovol is, maar het is
essentieel om competitief te blijven.
CIOs moeten bezig zijn met het
overleven in deze competitieve wereld
door zich te focussen op ondersteuning
en samenwerking binnen het bedrijf
voor digitale inspanningen. Ze krijgen
misschien maar één kans om het goed te
doen. Uiteindelijk zal het een efficiënter
en winstgevender bedrijf opleveren, dat
de klant geeft wat ze verwachten.
Implementeren van Digital Transformation

Digital Transformation is voor elk
bedrijf anders, omdat het aangepast is
aan de unieke vraag en uitdagingen van
een bepaalde organisatie. Toch zijn er
een aantal thema’s die steeds terugkeren
zoals
klantervaring,
operationele
bewegelijkheid,
organisatiecultuur,
leiderschap, werkkracht inzetbaarheid
en de integratie van digitale technologie.
De
wereld
wordt
constant
getransformeerd
door
nieuwe
technologieën,
de
verwachtingen
van
consumenten
veranderen.
Bedrijven moeten constant hun status

quo aanpassen, experimenteren en
comfortabel worden met falen. Dit zal
in sommige gevallen betekenen dat lang
staande bedrijfsprocessen plaats zullen
maken voor een nieuwe werkwijze.
Elke industrie is anders, maar ze
hebben allemaal dezelfde remmers:
angst om het bestaande verdienste
model aan te tasten/te vernietigen (“The
Innovators Dilemma”), lage adoptie
van technologie binnen organisatie,
conservatieve
organisatieculturen
en regulerende problemen. Deze
problemen moeten worden aangepakt
binnen bedrijven in samenwerking
met overheidsinstellingen, met het
doel om zo het leven van consumenten
te veranderen, waarde te creëren voor
bedrijven en grote voordelen voor de
samenleving op te leveren.
Constante toepassing

De tijdspanne waarin de verschillende
digitale platformen van belang zijn, hangt
af van de specifieke technologie. Social
media platformen of Web 2.0 zijn op dit
moment erg populair en consumenten
gebruiken deze huidige technologieën
al lange tijd. Maar vele bedrijven moeten
nog strategieën formuleren omtrent
wat deze technologieën voor hen
kunnen betekenen, terwijl bedrijven
eigenlijk al bezig zouden moeten zijn
de strategie betreft dit platform toe te
passen. Andere technologieën zoals
Artificial Intelligence en Blockchain
liggen veel verder in de toekomst en
strategieën om dit te implementeren

moeten juist nu worden uitgedacht.
Digital Transformation is een constante
trend die bezig is, zegt Remco Dijkman,
hoofddocent in Informatie systemen
op de Technische Universiteit van
Eindhoven. Bedrijven en organisaties
moeten er daarom ook constant mee
bezig zijn: Er moet nagedacht worden
over de waarde en toepasbaarheid van
de verschillende digitale platformen
voor het bedrijf.
Volgens de heer Dijkman is niet alleen
het begrijpen van de technologie
belangrijk, maar vooral de toepassing.
Daarvoor is capability building nodig
binnen bedrijven. Dit betekent dat er
groepen mensen bezig moeten zijn
met de nieuwste technologieën: actief
monitoren wat er speelt op de markt
en wat er gaat komen. Daarnaast moet
er ook nagedacht worden over de
toepassingen hiervan binnen het bedrijf.
Remco Dijkman duidt dan ook aan dat
het belangrijk is om werknemers te
hebben met kennis van technologie en
hoe deze kan worden ingezet binnen
het bedrijf. Daarnaast heb je in het
algemeen mensen nodig die de digitale
inspanningen van een bedrijf kunnen
organiseren. Als je je hier niet op belegt,
gaat het verloren in de alledaagse zaken
en zul je, zeker als groot bedrijf, niet
verder groeien en worden ingehaald
door je concurrentie. Bedrijven hebben
hierin vrij weinig keuze. Als ze nieuwe
technologieën niet toepassen zullen ze
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“Digital Transformation is nooit klaar,
er is altijd iets nieuws.”
worden ingehaald door de concurenten
die dat wel doen.
Nederland voorop

Nederland is één van de koplopers
gekeken naar de toepassing van nieuwe
technologieën, blijkt uit onder andere
het onderzoek ‘Achieving digital
maturity’ van MIT Sloan Management
Review in samenwerking met Deloitte.
Echter blijkt uit ditzelfde onderzoek dat
een grote groep Nederlandse bedrijven
relatief veel uitgeeft aan Digital
Transformation zonder er maar enig
profijt van te ondervinden. Dit komt
vooral omdat bedrijven geen strategieën
hebben en doelloos investeren in digitale
inspanningen. Er word niet structureel

gemeten wat de opbrengsten zijn van de
investeringen en inspanningen. Grote
consultancy bedrijven zoals Deloitte,
PWC en Accenture zetten sterk in op
Digital Transformation strategieën voor
grote organisaties.
Nederlandse bedrijven doen het
niet slecht sprekend over Digital
Transformation, maar ze moeten wel
continu hun DNA doorontwikkelen
om de voorsprong te behouden. De
samenstelling van hun ‘digitale DNA’
bepaalt namelijk het succes van de
Digital Transformation.
De snelle adoptie van nieuwe
technologieën
zorgt
ervoor
dat
Nederland in een uitstekende positie
staat om maximaal te profiteren van de
vierde revolutie.
Struikelblokken

Remco Dijkman
Professor in Informatiesystemen aan de
Technische Universiteit Eindhoven.
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Digital Transformation biedt vele
kansen en mogelijkheden, maar er zijn
ook risico’s en nadelen aan verbonden
waar zowel bedrijven als mensen zich
tegen moeten bewapenen.
Vanuit het menselijk aspect is een groot
nadeel dat vele banen overbodig worden,
vooral banen in de middelklasse,
omdat deze worden overgenomen
door bijvoorbeeld Machine Learning
of Artificial Intellegence. Dit kan dan
juist weer slecht zijn voor de economie.
Echter creëert technologie weer nieuwe
kansen voor consumenten.
Ook zal het moeilijker zijn voor kleinere
bedrijven om te concurreren en kunnen
zij makkelijk tegen elkaar worden
uitgespeeld. Dit komt vooral omdat zij
minder competitieve prijzen kunnen
aanbieden doordat zij minder middelen
hebben om te investeren in nieuwe
technologieën.
Een ander aspect waar consumenten
bang voor zijn is de vele data die
wordt verzameld. Zo zijn er veel
privacy risico’s, zoals bij Social Media
Platformen. Er kan misbruik worden

gemaakt van de beschikbare data door
derde partijen. Denk aan het recente
Facebook schandaal. Vanuit een
regelgevend oogpunt wordt dit gelukkig
goed opgepakt door overheden met
onder andere de nieuwe privacy wetten.
Een van de grootste barrières bij het
toepassen van Digital Transformation
binnen bedrijven zijn tekortkomingen in
de organisatiecultuur. Om voor te blijven
lopen in de vierde revolutie moeten
bedrijven investeren in de werknemers
en moet er een einde komen aan
bureaucratische
organisatieculturen,
zodat veranderingen door nieuwe
technologieën
goed
en
snel
kunnen worden geïmplementeerd.
Beweeglijkheid binnen bedrijven is een
belangrijk component om met de snel
veranderende economie mee te draaien.
In principe draait deze transformatie
om technologie, maar een essentieel
onderdeel is de samenwerking met
mensen. Zij moeten namelijk samen
de inspanning leveren om waarde te
halen uit nieuwe technologieën. Het
veranderen van organisatieculturen is
daarbij essentieel.
Digital Transformation draait niet alleen
om nieuwe technologieën, maar ook over
het samenbrengen ervan: de kracht van
het samenwerken met een cultuur die
verandering omarmt en de ervaring van
de klant verbeteren. Kortom, bedrijven
hebben Digital Transformation nodig
om te kunnen overleven in de nieuwe
digitale wereld. Het begrip begon als
een trend, maar is nu een cruciaal
component van bedrijfsstrategieën.
Het is een begrip dat noodzakelijk
is in “The Age of Intellegence” en
een begrip dat een grote uitdaging
vormt voor studenten en werknemers
van de toekomst. Het thema van het
35e congres van Industria zal hierop
aansluiten: “Digital Transformation: A
New Way of Working”.

Digital transformation
ITrainee is een bedrijf dat afgestudeerden door middel van traineeships
voorbereidt op een functie met SAP binnen het bedrijfsleven. SAP is een
ERP systeem dat bedrijven helpt om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Het
bedrijf focust zich daarbij voornamelijk op recent afgestudeerden die een
bedrijfskundige of technische achtergrond hebben.
TEKST Veronique Zijlstra FOTOGRAFIE Suzanne Ostlender DESIGN Jef van den Buijs

ITrainee
Professional SAP Trainee

Volgens Sjoerd missen afgestudeerden
vaak de IT component binnen hun
opleiding. Dit is waar het begrip Digital
Transformation
belangrijk
wordt,
want ITrainee zorgt ervoor dat er een
brug geslagen wordt tussen IT en het
praktijkleven. Integratie vindt hierbij
plaats tussen kennis en kunde omtrent
SAP en verschillende bedrijfsprocessen.
SAP-trainees maken vaak de vertaalslag
tussen de bedrijfsprocessen en SAP.
Sjoerd houdt zich met name bezig met
procesoptimalisatie, waarbij de mensen
op de werkvloer wensen hebben die
doorgevoerd moeten worden in SAP.
Een voorbeeld hiervan is een aangepaste
material
requirements
planning
(MRP). Het begint met het opstellen
van requirements van de business, om
vervolgens de vertaalslag te maken naar
SAP. Zoals Sjoerd benoemt, “Hoe gaan
we dit in SAP inrichten, zodat de MRP
in SAP de requirements van de business
reflecteert. Zo breng je de Supply Chain
kennis in de praktijk.”

Traineeships bij ITrainee
Een traineeship bij ITrainee bestaat
uit twee maanden colleges, waarin
de
verschillende
modules
van
SAP behandeld worden. Zo zijn er
‘functionele’ logistieke en financiële
modules, maar ook ‘technische’ modules
die over programmeren gaan. Na de twee
maanden start het specialisatietraject,
waarbij de trainee een richting kan
kiezen, afhankelijk hoe de prestaties
waren bij de verschillende modules. Dit
traject neemt gewoonlijk één tot twee
maanden in beslag. Daarna wordt er
door ITrainee een match gezocht met
een bedrijf om de trainee te plaatsen. Dit
gaat niet middels openstaande vacatures,
maar omvat een selectieproces om te
achterhalen of de trainee bij het bedrijf
past en andersom.
Door middel van goede samenwerking
tussen ITrainee en de klant wordt een
zorgvuldige selectieprocedure gestart om
een trainee met een klant te matchen.

Het is belangrijk dat een trainee echt bij
een bedrijf past. Dit kan een consultancy
bedrijf zijn, maar ook een eindklant.
ITrainee kijkt hierbij zowel naar de
skills als de karakters van trainees.
Tijdens een gesprek wordt de trainee
gevraagd om karaktereigenschappen
en bedrijfswaardes op papier te zetten,
welke vervolgens naast openstaande
vacatures gelegd worden.
Het traineeship start bij een bedrijf
voor een periode van twaalf tot vijftien
maanden. Elke zes weken wordt daarbij
geëvalueerd met ITrainee en de klant
om na te gaan of de trainee nog voldoet
aan het eisenpakket van de klant. Deze
gesprekken worden ondersteund door
feedback van verschillende mensen
binnen beide bedrijven. Elke drie
maanden volgt er een beoordeling,
waarin bijgestuurd kan worden wanneer
nodig. Tijdens het traineeship blijft
ITrainee betrokken bij de trainees, wat
voorkomt dat de trainees zomaar in het
diepe gegooid worden.
SEPTEMBER 2018 SCOPE
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“Je leert in die 15 maanden SAP pas
echt kennen. Traineeship is natuurlijk de
basics leren, maar de echte kennis leer je
pas bij het bedrijf in de praktijk.”
Het traineeship geeft een klant de
mogelijkheid om te kijken of de trainee
naar behoren presteert en bij het bedrijf
past, terwijl de trainee kan groeien in
deze periode. Zo vertelt Sjoerd: “Je leert
in die 15 maanden SAP pas echt kennen.
Het traineeship bestaat voornamelijk uit
de basis van SAP leren kennen, maar
de echte SAP kennis leer je pas bij het
bedrijf in de praktijk.”
ITrainee is erg betrokken bij de trainees
die ze opleiden. Geregeld wordt er
gevraagd naar ideeën van trainees om
de processen en modules intern te
verbeteren, waarna actie ondernomen
wordt om continue verbetering te
stimuleren. Dit is zeker van belang in de
IT-sector waarin ITrainee werkzaam is.
Digital Transformation
ITrainee regelt de werving en training
van
toekomstige
SAP-specialisten,
wat voor bedrijven vaak lastig is. Deze

Sjoerd
Timmermans
Sjoerd Timmermans heeft de bachelor
Technische Bedrijfskunde afgerond op de
TU/e, waarna hij de master Supply Chain
Management heeft gevolgd aan Tilburg
University. Binnen ITrainee heeft hij voor
de module Sales & Distribution gekozen
als specialisatie. Deze module is gericht
op verkoop- en distributieprocessen naar
klanten. Momenteel is Sjoerd al tien
maanden werkzaam als Business Process
Analyst trainee bij ASML.
SCOPE SEPTEMBER 2018
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trainees maken integratie van SAP en
bedrijfsprocessen mogelijk. Wanneer
ze bij een bedrijf binnenkomen als
trainee, volgt er nog een leerfase waarin
ze de fijne kneepjes van SAP onder de
knie krijgen. Ze beheersen de basics,
maar missen echter nog de specialisatie.
ITrainee zorgt dus dat de trainees de
IT-component SAP bijgeleerd krijgen,
voordat ze een functie betrekken bij
een bedrijf. Het bedrijf haalt op deze
manier iemand binnen die de basis
van SAP al kent en waarbij er al een
stuk wervingsprocedure gedaan is door
ITrainee.
Sjoerd werkt onder andere aan
internationale projecten. Recent was
hij samen met collega’s uit o.a. Azië
betrokken bij een project in Amerika.
Technologie wordt in zulke projecten
samengebracht
door
verschillende
culturen te combineren om tot een
beter resultaat te komen. Hierbij staat

samenwerking centraal, wat moet
zorgen voor een betere integratie van
een proces met SAP. Sjoerd noemt
dat verschillende concepten die hij bij
Technische Bedrijfskunde opgedaan
heeft hierbij vaak een rol spelen.
Buiten de logistieke kennis, is ook
het samenwerken in een project, het
doorvoeren van veranderingen of het
presenteren hiervan.

Doe jij volgend jaar ook een commissie?

België Reis

Bachelor Study Club

TBKx

Ouderdag

SCOPE

ICT commissie

F.A.C.U.L.T.I.

Grafische commissie

Lustrum commissie

Eerstejaars commissie

Master Study Club

En nog veel meer...!

Houd de website in de gaten voor de
mogelijkheden: industria.tue.nl
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Digital transformation

Een samenleving gebouwd
op digitaal
Estland, met slechts 1,3 miljoen inwoners, kan op
wereldwijde schaal mee. Het is misschien wel hét
voorbeeld dat niet alles draait om groter en groter,
maar dat je met de juiste mentaliteit en aanpak
het verschil kunt maken. Met een budget dat 400
keer kleiner is dan dat van het Verenigd Koninkrijk
heeft Estland technologisch betere IT-systemen.
Hoe digitaal is Estland? Hoe heeft de transformatie
naar digitaal Estland vooruitgebracht? En hoe breed
gedragen is de digitale denkwijze?
TEKST Joris Bolhuis DESIGN Merijn Boer

Laten we bij het begin beginnen. Het
is begin jaren ’90 en het internet is in
opkomst. Weinig mensen en bedrijven
weten überhaupt wat het is en velen
zullen het nog een behoorlijke tijd links
laten liggen. Rond dezelfde tijd valt de
Sovjet-Unie uiteen en staat Estland
er ineens alleen voor. Met erg weinig
geld kiest het ervoor om niet terug
te vallen op bestaande buitenlandse
digitale infrastructuur, maar om
zelf vanaf nul alles op te bouwen, op
zijn eigen manier. Door middel van
samenwerking tussen de overheid en
het Estse bedrijfsleven ging Estland op
pad om een digitale natie te worden. Dit

met één duidelijk doel: Niet digitaal om
het digitaal zijn, maar diensten leveren
die gemak brengen en de bureaucratie
verminderen.

“Niet digitaal om het digitaal
zijn, maar diensten leveren
die gemak brengen en de
bureaucratie verminderen.”
De Estse aanpak is fundamenteel
anders dan in die andere landen. Onder
het motto: “have as little as possible,
but as much as is necessary” worden

er creatieve oplossingen ontwikkeld die
snel en gemakkelijk in gebruik zijn en
goed aansluiten bij de ondernemende
en innovatieve mentaliteit van de
bevolking. Alles is aangesloten op één
online portaal die eenvoudig werkt voor
de gebruiker en het land veel effectiever
maakt.
In 1997 werden de eerste echte
overheidsdiensten
op
internet
geïntroduceerd
onder
de
term
e-governance en al snel volgde in
2000 het online belastingsysteem. In
2002 werd vervolgens de digitale ID
ingevoerd, die ook meteen verplicht
werd gesteld voor veel toepassingen.
Niet alleen de burgers werden digitaler,
ook de overheid zelf maakte die stap. Al
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“Terwijl blockchain nog onderweg was
om een grote hype te worden werd de
technologie in 2012 al gebruikt in de
Estse databases.”
beveiliging en commercie. Deze door
de Esten ontwikkelde technologie
wordt tegenwoordig gebruikt door de
informatiesystemen van de Europese
Unie, de US Department of Defense en
NAVO.
De jarenlange inzet op digitaal heeft
zijn vruchten afgeworpen. Estland
is een leider op het gebied van
overheidstechnologie en -diensten en
security en wordt door journalisten
omschreven als het technologisch meest
geavanceerde land ter wereld. Daarnaast
maakt IT 7 procent van het BBP uit en is
het zelfs al jaren verantwoordelijk voor
de meeste economische groei. Door
het gebruik digitale handtekeningen
bespaart Estland momenteel 2 procent
van het BBP. Dat alleen is al genoeg om
de nationale veiligheidsnorm van de
NAVO te halen

snel werden ministerraden papierloos
afgewerkt
en
konden
politieke
beslissingen
ondertekent
worden
met de digitale ID. In 2005 werd de
volgende grote stap gezet door als
eerste land stemmen via internet in te
voeren, wat stemmen een stuk sneller
en gemakkelijker maakte. Of dit ook
een positieve opkomst op de opkomst
hebben onderzoekers niet vast kunnen
stellen. In 2008 werden vervolgens de
eerste stappen gezet in het toepassen
van blockchain technologie voor
veiligheidsdoelen. Terwijl blockchain
nog onderweg was om een grote hype
te worden werd de technologie in
2012 al gebruikt in de Estse databases
voor gezondheidszorg, wetgeving,

In 2014 was het een van de vijf
oprichters van de Digital 5, een netwerk
van leidende digitale overheden die de
digitale economie willen versterken.
Drie thema’s staan hierin centraal:
kinderen
leren
programmeren,
connectiviteit en een open markt
voor IT-projecten van overheden. Bij
veel technologieën zijn de Esten early
adapters. Het land onderscheidt zich
als de plek waar nieuwe technologieën
als eerste getest worden. Niet verassend
is Estland ook een van de landen die
vooroploopt in het testen en toelaten
van zelfrijdende auto’s. Daarnaast
transformeert Estland haar onderwijs
door vanaf 2020 volledig digitaal te
zijn en stimuleert het ontwikkelingen
in Industry 4.0, de vierde industriële
revolutie.
Om talent en bedrijven aan te trekken
heeft het in 2014 een nieuwe stap gezet.
Binnen een mum van tijd kan iedereen
wereldwijd nu e-resident worden,
digitaal inwoner. Je krijg toegang tot alle

gebruiksvriendelijke overheidsdiensten
en tegelijkertijd krijg je vanaf overal
in de wereld online toegang tot de
Europese markt. E-residency maakt
wereldwijd ondernemen mogelijk,
zonder in Estland te wonen of je bedrijf
er gevestigd te hebben. Het is een dienst
naar de wereld met als doel Estland
te verbinden met meer bedrijven en
investeerders wereldwijd. Door het
e-residency programma heeft het land
inmiddels al meer dan 40.000 digitale
burgers en meer dan 6.000 bedrijven
die eigendom zijn van die digitale
burgers. Samen met de ondernemende
mentaliteit en digitale focus heeft het
programma er mede voor gezorgd
dat Estland de meeste startups per
hoofd van de bevolking kent van heel
Europa. Gesteund door een overheid die
technologie op 1 zet en succesverhalen
uit het verleden als Skype werkt Estland
er hard aan om de startup hot spot van
Europa te blijven.
De andere kant van de medaille

Aan de andere kant brengt de digitale
weg die Estland is ingeslagen ook
risico’s met zich mee. Voor een
land dat vooroploopt als het gaat om
disruptieve technologieën moet het
oppassen dat het zelf geen slachtoffer
wordt van ontwrichting. In 2007 werd
na spanningen met Rusland een serie
van cyberaanvallen uitgevoerd op
Estse media, banken en overheid. Veel
diensten werden hierdoor platgelegd
en het was een tijd niet mogelijk om
bij je gegevens of geld te komen. De
aanvallen lieten zien hoe kwetsbaar een
digitale samenleving is voor inmenging
en ontwrichting van buitenaf. Na de
aanvallen is Estland cyber security als
een topprioriteit gaan zien, heeft het de
veiligheid met blockchain technologie
sterk verbeterd, en heeft het de leiding
gekregen over het NAVO cyber
securitycentrum en de European IT
Agency.
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“Cyberaanvallen lieten zien
hoe kwetsbaar een digitale
samenleving is voor inmenging
en ontwrichting van buitenaf.”
In
2017
werd
de
digitale
veiligheid opnieuw een belangrijk
gespreksonderwerp
toen
een
veiligheidsrisico wat theoretisch tot
identiteitsdiefstal kon leiden in 750.000
Estse digitale ID-kaarten aan het licht
kwam. Op een totaal inwonersaantal
van 1.3 miljoen is dat behoorlijk. ¬De
lokale verkiezingen die een maand later
op het programma stonden kwamen
hierdoor onder druk te staan. Met
een samenleving die ondertussen in
alle opzichten op digitaal vertrouwd
zal cyber security in de toekomst een
belangrijk onderwerp van discussie
blijven en ongetwijfeld opnieuw onder
druk komen te staan.
Estland
mag
dan
wel
naam
hebben gemaakt om zijn digitale
overheidsdiensten,
ondernemende
mentaliteit en startup ecosysteem, de
digitalisering van de private sector als
geheel loopt achter op die van andere
Europese landen. Gevreesd wordt dat
dit op termijn de positie als digitale
leider onder druk zal zetten. Wil Estland
zijn naam als de digitale samenleving
behouden zullen deze bedrijven het
voorbeeld van de overheid moeten
volgen en in de toekomst meer moeten
investeren in digitalisering.
SCOPE SEPTEMBER 2018
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Daarnaast ondervindt het land vanuit
Europa de nodige weerstand. Waar
Estland de kracht van digitale innovatie
predikt en IT ziet als de manier om zich
te onderscheiden en voorop te lopen,
zijn veel West-Europese landen vooral
bezig met regulatie en belastingen.
De transformatie die in Estland wordt
gezien als heilige graal levert aan de
andere kant van Europa vooral angst op
over hoe het de samenleving onder druk
zet door o.a. privacy schending, cyber
aanvallen en verlies van bestaande banen.
Een samenhangende, eensgezinde visie
ontbreekt op Europees niveau. In een
tijd waarin andere landen en regio’s
hard aan de digitale weg timmeren
en alle grote technologiebedrijven uit
Amerika en Azië afkomstig zijn is
die visie voor Estland en Europa juist
van levensbelang om in de toekomst
concurrerend te blijven.

geleden ingeslagen is: Digitaal. Alleen
al op het gebied van overheid en IT en
het creëren van het perfecte startup
klimaat kunnen wij en onze buurlanden
nog een hoop leren van de visie en
vastberadenheid van Estland.

“Een samenhangende,
eensgezinde visie ontbreekt op
Europees niveau.”
Estland staat qua bevolking slechts op
de 25e plek binnen de Europese Unie is.
Desondanks heeft de focus op digitaal
het een hoop aanzien, ondernemingen
en investeringen gebracht. Voorlopig
blijft het voorop lopen in de nieuwste
ontwikkelingen en vol inzetten op
de weg die het meer dan twintig jaar

Meer weten?
Ga naar:
https://e-estonia.com
of
h t t p s : / / w w w. v p r o . n l / p r o g r a m m a s /
tegenlicht/kijk/afleveringen/2014-2015/estonia.html

Digital transformation
Veranderen. Een eng begrip. Ben je niet tevreden met je huidige baan? Neem
dan ontslag, waag die sprong in het diepe! Maar nee, dat doe je niet zomaar. Voor
bedrijven gelden vergelijkbare principes. Een traditionele manier van denken
lijkt bedrijven anno 2018 de kop te gaan kosten. Hoe gaan zij toch mee in de
digitale wereld? Frank Kuitems, partner bij Atos Consulting, vertelt over hoe Atos
haar klanten helpt om te veranderen.
TEKST & DESIGN Ward Beekmans

Durven te veranderen in de
digitale wereld
Een bedrijf verandert niet zomaar. De
huidige manier van werken is op dit
moment winstgevend en daarom lijkt
een meer digitale manier van werken
niet nodig. Toch zal een bedrijf mee
moeten gaan om over een aantal jaar
niet de boot te missen. Atos helpt de
klant daarbij. Het is namelijk belangrijk
dat een bedrijf dat wil veranderen weet
waar het aan begint en wat er allemaal
mogelijk is. Atos maakt daarom
‘Proof of Values’ voor haar klanten.
Voor bepaalde klanten houdt dit in
dat er meer via de cloud gewerkt gaat
worden zodat informatie slimmer en
beter bereikbaar is. Andere klanten
kunnen operationeel excelleren door
de mogelijkheden van ‘the Internet of
Things’ optimaal te benutten en weer
andere klanten kunnen al hun systemen

aan elkaar koppelen om de levenscyclus
van haar producten op de beste manier
te kunnen managen.
Data in de Cloud

Gegevens zijn er altijd bij bedrijven.
Termen als Big Data lijken intussen
al bijna verouderd. Bedrijven weten
meestal wel dat ze veel kunnen met die
informatie. Maar hoe behandel je die
data, hoe sla je het op en hoe zorg je
ervoor dat je er op de meeste manieren
voordeel uit kan halen?
Atos werkt samen met Google door
bedrijven een cloud-omgeving aan te
bieden, waarin data snel gebruiksklaar
gezet kan worden. Het uitgangspunt
hierbij is, dat klanten een geïntegreerd
beeld krijgen van eigen opgeslagen

data. Frank noemt een voorbeeld bij een
bedrijf dat kantoorinrichtingen zoals
meubilair, printers en koffieautomaten,
leaset. Voorheen kreeg het bedrijf na
een leaseperiode de koffieautomaten
terug zonder dat ze inzage had in
hoe intensief de automaten gebruikt
waren. Om toch een opbrengst uit
de machines te halen werden alle
automaten voor een lage tweedehands
prijs in de markt gezet. Een automaat,
die drie jaar in een doos in opslag had
gestaan, werd voor een veel te lage
prijs verkocht. Met de cloudoplossing
van Atos kunnen bedrijven, zoals deze
machinefabrikanten, klanten beter
bedienen doordat men veel meer inzicht
heeft in het gebruik van de machines. In
een overzicht is te zien wat er geleased is,
wat de contractinformatie is, hoeveel de

Atos Consulting
Atos is een wereldwijd IT consultancy bedrijf
met meer dan 100,000 werknemers. Atos is
van origine een frans bedrijf en heeft zijn
hoofdkantoor dan ook in Parijs. Atos doet
IT consultancy voor grote toonaangevende
bedrijven zoals Philips, ASML en AkzoNobel.
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“Als een bierbrouwer tags op de bierflesjes heeft, kan
de bierbrouwer de boodschap in zijn campagnes
aanpassen aan het consumentengedrag.”
machines gebruikt worden en in welke
machines storingen zijn opgetreden.
Dat is niet alleen nuttig voor de waardeinschatting van de geretourneerde
machines, het zorgt er ook voor dat
klanten beter geadviseerd worden in
machinegebruik. Daarnaast kan het de
machinefabrikanten helpen machines
te produceren die beter aansluiten op
het daadwerkelijk klantgebruik.
Frank benadrukt dat leasen sowieso
een duurzame en verstandige manier
is ten opzichte van verkoop. Zoals je
voor licht tegenwoordig per uur kunt
betalen, kun je in de toekomst voor
autobanden per kilometer gebruik
betalen. Dit businessmodel verandert
het perspectief van de autofabrikant.
Voorheen was de prijs bepalend voor
de consument, maar is de prestatie van
de brand een veel belangrijker begrip.
Hierbij is niet de prijs een afweging,
onderhoud en vervanging spelen nu
een rol bij de aankoop. Ook kunnen
de gebruiksgegevens van de auto met
het gekoppeld worden, waardoor komt
een continue stroom van gegevens over
de auto beschikbaar. Zo ook over het
gebruik en de levensduur van de band.
Door alle gebruiksgegevens van de auto
te verzamelen en te analyseren, kan

bijvoorbeeld op kosten bespaard worden
en kan autopech worden voorkomen of
sneller verholpen worden.
Internet of Things

Slimme apparaten hebben de toekomst.
Het fenomeen Internet of Things
bestaat al een tijdje, maar zal in de
nabije toekomst een steeds grotere rol
in ons dagelijks bestaan opeisen. De
mogelijkheden met deze technologie
zijn eigenlijk oneindig en maar
tegelijkertijd ook afhankelijk van de
schaalbaarheid en de kosten. Atos werkt
momenteel aan een project waarbij
schepen via het internet verbonden
worden. De dataverzameling en de
-analyse maken het mogelijk het
scheepsonderhoud beter te managen.
Hierdoor wordt de inschatting van
de inzetbaarheid verhoogd. Als we
schepen kunnen “connecten” kunnen
we dit ook met kleinere eenheden doen.
Denk aan huishoudelijke apparaten,
die kunnen we nu al koppelen aan een
supermarktbestelsysteem. Is de koffie
in je bonenapparaat bijna op? Geen
probleem. Je bestelling voor nieuwe
koffiebonen wordt in je bestellijst bij
je supermarkt opgenomen. Ook als je
koffieapparaat of tv aan een onderhoud
toe is, de leverancier kan aan de

gegevens zien dat een onderhoudsbeurt
ingepland kan worden. Je hoeft de
leverancier niet meer te bellen met een
klacht of een verzoek om een onderhoud,
de registratie gebeurt allemaal online en
werkt met sensoren die data afgeven.
Deze sensoren bepalen in toenemende
mate de beschikbaarheid en de snelheid
van het dataverkeer. Hoe sneller, hoe
krachtiger, hoe hoger de schaalbaarheid.
In het gesprek met Frank komt ook
een toekomstvisie met RFID-tags naar
voren. Elektronicacomponenten zoals
RFID-tags, sensoren en geheugenchips
worden steeds goedkoper, waardoor
ze voor meer toepassingen financieel
haalbaar worden. Als de tags namelijk
nog een stuk goedkoper worden, dan
zouden ze zelfs op individuele producten
in supermarkten kunnen komen. Frank
vertelt: “Als een bierbrouwer tags op de
bierflesjes heeft, kan uit het dataverkeer
blijken dat je een specifiek biertje typisch
op zaterdagavond drinkt. Met deze
marktinformatie kan de bierbrouwer de
boodschap in zijn campagnes aanpassen
aan het consumentengedrag.” Een
andere toepassing is als levensmiddelen
met een tag gekoppeld zijn aan de
houdbaarheidsdatum. Is het product
bij de supermarkt nog niet verkocht

Frank Kuitems
Frank Kuitems heeft toegepaste wiskunde
en logistiek gestudeerd in Delft. Daarna is
hij werkzaam geweest bij Europe Combined
Terminals en de Bloemenveiling in Aalsmeer.
Daarna is Frank in 1995 begonnen bij
Atos als Business Consultant. Frank is nu
Managing Partner van Manufacturing,
Retail & Transport.
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voor de houdbaarheidsdatum, dan
kan de voorraad met een eenvoudig
automatisch bericht uit de schappen
gehaald worden.
Een geïntegreerd landschap

Een ander aandachtsgebied waar
Atos aan werkt, is de integratie
van
de
verschillende
bestaande
bedrijfssystemen. Door systemen te
integreren kan de levenscyclus van een
product optimaler worden gemanaged.
Hierdoor
kunnen
bestaande
planningsystemen aan andere systemen
gekoppeld worden. Door deze koppeling
worden gegevens uitgewisseld waardoor
bedrijfsprocessen efficiënter werken en
processen beter op elkaar aansluiten.
Bijvoorbeeld de stroom van materialen
en het systeem dat de inzetbaarheid
van personeel verzorgt. Door de
beide systemen te koppelen aan de
orderregistratie, ben je beter instaat
beschikbaarheid van je materialen en de
inzetbaarheid van je medewerkers in te
schatten. Hierdoor kan in de productie
het assemblage van onderdelen op de
beste manier verlopen.

op afstand. Experts kunnen ‘on
remote’ meekijken, advies geven en
medewerkers met minder ervaring
onderhoud onder begeleiding opleiden
en werkzaamheden laten uitvoeren. Een
toepassing die op productieplantages
wereldwijd wordt gebruikt en veel
kostenbesparing oplevert. Overal waar
voorheen een heel team van experts
ter plaatse moest zijn, is nu niet meer
nodig en is hierdoor zo voor meerder
projecten tegelijk inzetbaar.
Artifical Intelligence Labs

Virtual Reality

Artificial Intelligence is een term
die nog niet genoemd is. De
samenwerking met Google sterkt Atos
in de consumentenmarkt en andersom
heeft Google meer mogelijkheden in
de zakelijke markt. Vandaar dat ze
intensief samenwerken op Artificial
Intelligence en Machine Learning. Atos
heeft voor het gebruik van Artifical
Intelligence labs in Londen en Parijs
opgezet. Door workshops in deze labs
te verzorgen, kunnen klanten op een
heel bruikbare wijze kennismaken
met de mogelijkheden van Artificial
Intelligence en hoe ze AI in hun eigen
bedrijf kunnen toepassen.

Virtual reality, augmented reality en
mixed reality zijn computertechnieken
die je een verrijkte of complete andere
werkelijkheid laten ervaren.
Een
voorbeeld hiervan is de hololens: met
een bril kan een medewerker informatie
dat op het glas geprojecteerd wordt
visueel waarnemen. Deze techniek kan
bij het visualiseren van werkinstructies
helpen bij het eenvoudiger maken van
assemblage en machineonderhoud. Met
de hololens krijgen medewerkers live
instructies van productiemanagement

Voor het ontwikkelen van innovatieve
toepassingen maakt Atos gebruik
van de expertise in haar Scientific
Community. Dit is een werelwijde groep
van 130 experts en wetenschappers die
in R&D Labs en Business Technology
and Innovation Centers (BTIC)
de
nieuwe
informatietechnologie
toepassingen toetsen en presenteren.
Atos’ wetenschappers voorzien dat de
digitale transformatie bij bedrijven
er in de toekomst voor zal zorgen dat

massaproductie in de toekomst steeds
minder nodig zal zijn. Nu nog een
uitzondering, maar binnenkort een feit
in meerdere sectoren. De auto-industrie
loopt hierin voorop. Er worden nu alleen
nog maar auto’s geproduceerd met
klant specifieke opties en aankleding.
Een voorproductie in aantallen in een
bepaald type en kleur is achterhaald, de
productie is volledig afgestemd op de
wensen van de klant. Dit is alleen maar
mogelijk doordat de productlijnen – en
dus informatiesystemen – op elkaar
afgestemd zijn en voor het oog door
elkaar lopen. Een goede ontwikkeling
voor de consument, die nu steeds
vaker een volledig ‘customized’ auto
kan bestellen, maar feitelijke een
grote uitdaging autofabrikant haar
informatiesystemen. De toegevoegde
waarde van Atos ligt het integreren van
systemen, waardoor bestaande systemen
optimaal op elkaar zijn afgestemd en
de productieprocessen de productie
aan de hand van de klantbehoeften
kan uitvoeren. Kortom verbeterde
productieprocessen die binnen budget
en optimaal aan de klantvraag kunnen
voldoen.
Tot slot merkt Frank op dat Atos met
geavanceerde technieken werkt, maar
de samenwerking met klant maakt
het mogelijk om met de digitale
transformatie nieuwe business waarde
te ontwikkelen. De kracht zit in het
mogelijk maken van innovatie in
samenwerking met de klant.
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Your digital
transformation
accelerators
Digital transformation is at the heart of enterprise strategies.
Atos offers fast-to-value, agile and scalable solutions to
ensure successful implementation.
We shape the way our customers master the transitional path
of transforming the way they do business in the digital age.
Do you want to be part of our client’s digital transformation?
Visit our careers page to see the exciting opportunities
available and to find out how to apply.
careers.atos.net

25 jaar SCOPE

SCOPE: de hoofdredacteuren van 13
jaar geleden
In het kader van het 25-jarig bestaan van SCOPE, gaan we dit jaar iedere editie
terug in de tijd met een voormalig hoofdredacteur van het blad. Deze editie
kijkt SCOPE terug met Jip Bisschop en Floris Langendoen, die in de twaalfde
jaargang (2005) samen het hoofdredacteurschap op zich namen, op hun
herinneringen aan de commissie en het blad in die tijd.
TEKST Sander Jong DESIGN Koen Hofstraat

Op een dinsdagochtend begin juni vindt
het interview met de twee heren plaats
via Skype, omdat Jip zich momenteel
voor zijn werk in Taiwan bevindt (zie
ook kader). De twee deelden in 2005
het hoofdredacteurschap, waarbij Jip
de echte hoofdredacteur was en Floris
meer verantwoordelijk was voor de
complete stijlwijziging van het blad. Al
snel begint het verhaal over hoe dit zo
is gekomen.

weer voor elkaar gekregen om het weer
een beetje op de rit te krijgen. Voor het
eerst in jaren was het evenement weer
uitverkocht. Er was een hoofdsponsor
aangetrokken, goede sprekers waren
aanwezig en dat alles bij elkaar leidde
tot een succesvol congres.” Uiteindelijk
bleek dit succesvolle congres de eerste
aanzet tot het hoofdredacteurschap bij
de SCOPE, en vooral ook de complete
vernieuwing die het blad in die jaargang
heeft doorgemaakt.

Congres

In eerste instantie, het jaar voordat beide
heren de SCOPE gingen leiden, zaten
ze al samen in de commissie die het
Industria Congres organiseerde. Hierin
was Jip voorzitter en deed Floris alles
wat met de promotie te maken had. “Het
congres liep destijds al een aantal jaar
niet zo lekker, er waren weinig bezoekers
en het was zwaar verliesgevend.
Gelukkig hadden we het in ons jaar

SCOPE

Uiteindelijk zijn Jip en Floris tijdens het
congresjaar benaderd vanuit het bestuur
om samen de SCOPE op te pakken. “De
SCOPE was als het ware een beetje
in slaap gesust. Er was wel een goed
contract met de alumnivereniging
om de SCOPE niet alleen bij huidige
studenten, maar ook bij alumni te
krijgen, waardoor de oplages gigantisch

waren. Wat dat betreft was het blad
zeer winstgevend voor Industria, maar
het probleem was dat er amper in
werd gelezen.” Door het succesvolle
congres werd het duo door het bestuur
benaderd om de SCOPE op te pakken,
en na wat overleg is er besloten om dit te
doen na het congres. “Het was niet het
meest populaire om op te pakken, juist
omdat de SCOPE niet heel populair
was destijds. Uiteindelijk hebben we
in samenspraak met het bestuur toch
besloten het op te pakken, omdat we het
er allebei over eens waren dat het blad
gaver moest.”
Vrijheid

De
beslissing
om
het
hoofdredacteurschap uiteindelijk op te
pakken kwam niet helemaal zomaar.
Er waren vanuit Jip twee belangrijke
eisen die moesten worden ingewilligd.
“Ik wilde het alleen doen als het samen
SEPTEMBER 2018 SCOPE
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met Floris kon, en ik wilde de volledige
vrijheid hebben om alles overhoop te
kunnen gooien qua content en stijl als
dat nodig was.” Dit was ook niet voor
niks, door hun periode samen bij het
Congres wisten de twee precies wat ze
aan elkaar hadden, en waren ze goede
vrienden. Ook wat de stijlwijziging
betreft konden ze elkaar perfect
aanvullen. Jip: “Een blad als SCOPE is
toch voor een groot deel afhankelijk van
de uitstraling die het heeft, want als het
er niet uitziet dan pak je hem ook niet
op. Hier had ik echter weinig verstand
van, maar omdat Floris hier met
Congres ook al mee bezig was geweest,
was hij een goede partner hiervoor.”
Content

Niet alleen de stijl werd grondig onder
handen genomen door Jip en Floris,
maar ook qua content werd er het
nodige veranderd. “We hadden als
stelregel genomen dat we iedere editie
minstens één beroemdheid wilden
hebben die iedereen kende, zoals
Harrie van Raaij en Camiel Eurlings.
We zijn gestopt met de opiniërende
artikelen die werden geschreven en in
plaats daarvan zijn we mensen gaan
interviewen en dat gaan opschrijven.
Het belangrijkste was dat Technische
Bedrijfskunde weer centraal moest
staan, en zo zijn we er ook ingegaan:
interessante mensen laten vertellen, en
dat in een mooi jasje gegoten met een
nieuwe huisstijl.” Dit bleek te werken,
want de SCOPE werd weer gelezen, de
oplages gingen omhoog en er kwamen
veel positieve reacties, ook bij de alumni
vandaan. Dit tot tevredenheid van Jip en
Floris: “We hebben het blad weer nieuw
leven in kunnen blazen door de inhoud
en de stijl weer interessanter te maken.
Als iets niet interessant was om op te
schrijven, dan schreven we het niet op.
Dan maar wat minder pagina’s.”
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Structuur

De commissie had destijds, net als nu,
wel aparte sub-rollen voor redactie en
eindredactie. Lay-out lag wel volledig bij
Floris, en in tegenstelling tot nu waren
er eigenlijk geen fotografen maar werd
het meeste van internet of bij bedrijven
gehaald. De vernieuwing was in eerste
instantie wel moeilijk omdat er een vrij
smalle commissie was. “Je hebt wel een
paar iteraties nodig om te komen van
wat je uiteindelijk wilt bereiken. Het
probleem was echter dat er destijds
pas mensen bij de SCOPE kwamen
toen het wat beter begon te lopen. Pas
toen konden we nog beter bedenken
hoe we verder wilden verbeteren.”
Het bestuur was destijds, mede door
de vrijheid die Jip wilde, eigenlijk
nauwelijks betrokken bij de SCOPE.
Jip: “ik wilde onafhankelijk zijn. en niet
constant hoeft te overleggen met een
zeskoppig bestuur. Ik snap wel dat je
als hoofdredacteur achteraf rekenschap
moet afleggen, maar je moet niet
tijdens het proces sturen op input en
wat ik moet doen, want dan gaat het niet
werken.”
Persoonlijk: Jip Bisschop
Jip Bisschop is in 2007 afgestudeerd
bij Technische Bedrijfskunde, nadat
hij tijdens zijn studie vooral actief
is geweest bij Industria. Zo heeft hij
samen met Floris zowel het Congres als
de hoofdredactie van de SCOPE gedaan,
en is hij voor die tijd ook nog zelf
redacteur bij de SCOPE geweest. Na zijn
afstudeerproject bij Océ is hij bij SABIC
gaan werken, waar hij verschillende
functies heeft gehad in supply chain
management en sales. Sinds 2012
werkt hij bij zijn huidige werkgever
ASML, waar hij begonnen is als
project manager new product logistics.
Uiteindelijk is hij nu werkzaam binnen
de business line EUV, die de nieuwste

generatie chipmachines op de markt
brengt. Hiervoor zit hij nu voor twee
jaar in Taiwan, om samen met een grote
klant de eerste productiefabrieken op te
zetten waarbij deze technologie wordt
toegepast.
Persoonlijk: Floris Langendoen
Floris Langendoen is in 2009
afgestudeerd
bij
Technische
Bedrijfskunde, en net als Jip heeft hij
tijdens zijn studie het Congres en de
SCOPE gedaan. Daarnaast heeft hij
ook nog een jaar bestuur gedaan bij de
vereniging. Na zijn afstuderen heeft
hij bij datzelfde bedrijf een traineeship
gevolgd, waarin hij in verschillende
functies vooral operationeel leiding
heeft gegeven. Dat is hij bij zijn verdere
banen blijven doen. Uiteindelijk werkt
hij sinds 2,5 jaar bij G-Star, in de jeans,
waar hij inmiddels verantwoordelijk is
voor de logistiek van G-Star in Europa.
Dit houdt vooral in dat hij er met zijn
team voor moet zorgen dat het merk
binnen Europa verspreid wordt, zowel
naar de eigen winkels als naar ketens
als de Bijenkorf die ook hun producten
verkopen.

25 jaar SCOPE

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

Terug in de tijd: SCOPE rond het
vijftienjarig bestaan
In de eerste SCOPE van dit jaar
wordt een geheel vernieuwde
lay-out geïntroduceerd. Ook is
het de eerste SCOPE rond de drie
kaders Thema, Werk en Faculteit.
In het themakader zijn deze editie
meerdere artikelen rond Health
Care te vinden. Bij ‘Werk’ vertellen
drie verschillende alumni over hun
carrière, alle drie op verschillende
punten in hun loopbaan. Het
faculteitskader vertelt het laatste
nieuws over de faculteit.

Deze editie draait grotendeels om
politiek, een thema dat wellicht
moeilijk te relateren is met
Technische Bedrijfskunde. Toch zijn
er raakvlakken tussen politiek en de
studie, wat verteld wordt door twee
alumni die destijds politiek actief
waren; Camiel Eurlings en Martijn
van Dam. Tevens is er aandacht
voor het congres over zorglogistiek,
en kunnen lezers genieten van een
interview met Harrie van Raaij, oudvoorzitter van PSV.

Het thema is Technology Transfer
(kennisvalorisatie). Dit concept werd
mede uitgelegd door een interview
met de toenmalig staatssecretaris
van Economische Zaken en de
voorzitter van het College van
Bestuur van de TU/e. Qua faculteit
werd er gefocust op de research van
professor Arjan van Weele, vertelt
een promovendus over het maken
van sportwagens en vertelt een
student over zijn strijd voor een
meer respectvolle wereld.

Tot slot heeft de laatste SCOPE deze
jaargang een thema dat nu nog altijd
actueel is, namelijk energie. Zo wordt
er onder andere onderzoek gedaan
naar hoe de energiemarkt van 2030
er waarschijnlijk uit zal gaan zien,
met de kennis van 2005. Ook is er
een interview met de Eindhovense
mediagek Johan Vlemmix, en is te
lezen hoe afgestudeerd technisch
bedrijfskundige
Rik
van
de
Langenberg zijn eerste baan heeft
als profvoetballer bij FC Eindhoven.
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Het
ondernemen
in
ontwikkelingslanden
kan
op
verschillende
manieren
belicht worden. Een punt van
discussie hierbij is de balans
tussen winstmaximalisatie en
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen. Een interview bij
KPMG Global Sustainability Services
over de ontwikkelingen op het
gebied van Corporate Responisiliby
benadrukt in deze SCOPE het belang
van dit onderwerp.

Een bedrijfsovername is niet altijd
een garantie voor succes. In deze
SCOPE komt een bedrijfsovername
expert aan het woord die de lezer
meeneemt in het stappenplan van
een bedrijfsovername. Daarnaast
bevat deze SCOPE een interview
met wiskundige Emiel van Berkum
die al jaren verbonden is aan de
TU, eerst als student maar nu al
jaren als docent. Ook wordt een
eerste kamerlid gesproken over
empoweren en privatiseren.

Met de behandeling van de
technogische
ontwikkeling
binnen Eindhoven blijft deze
SCOPE dicht bij huis. Met oudburgemeester Rein Welschen en
burgemeester Alexander Sakkers
wordt er ingegaan op de historie,
ontwikkeling en toekomst van
Brainport Eindhoven. Verder is
er een interview te lezen met de
toenmalig CEO van Philips, Gerard
Kleisterlee, over zijn visie op
innovatie.

Sustainable
engineering,
een
thema waar hedendaags nog
steeds veel over gesproken wordt.
Met de publicatie van de Urgenda
was het ook destijds een onderwerp
voor discussie. Er wordt ingegaan
op de motieven waarom bedrijven
er voor kiezen wel of niet duurzaam
te ondernemen. Diana de Graaf,
clustermanager bij BECO, neemt de
lezer aan de hand van een aantal
projecten mee naar de praktische
kant van duurzaam ondernemen.
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Deze SCOPE staat in het teken van
de toenemende verwachtingen van
studenten. De verhoging van het
collegegeld voor langstudeerders
zorgt ervoor dat studenten een
afweging moeten maken tussen
studeren en buitencurriculaire
activiteiten. Studenten zijn nooit
uitgeleerd. daarom wordt er ook
aandacht besteed aan het leren op
de werkplek. Verder is te lezen over
Rolls-Royce welke tegenwoordig
vooral vliegtuigmotoren bouwt.

In
deze
SCOPE
wordt
er
aandacht besteed aan de rol van
Nederland als distributieland. De
concurrentiepositie van Nederland
staat op dit gebied onder druk van
de sterk groeiende buurlanden.
Geluidsoverlast en milieunormen
dreigen de uitbreiding van Schiphol
tegen te gaan en de Rotterdamse
haven moet blijven innoveren om de
concurrentie voor te blijven. Naast
de twee mainports van Nederland
komt ook het spoor aan bod.

In deze SCOPE wordt er gekeken
naar de factoren die komen kijken
bij ondernemerschap. De directeur
van het TU/e Innovation Lab, Wim
Bens, vertelt over het belang van
netwerken. Ook wordt er ingegaan
op de start en groei van een
onderneming. Daarnaast wordt er
gekeken naar ondernemen in de
praktijk. Samen met de presidentdirecteur van VDL, Wim van der
Leegte, blikt de SCOPE terug op zijn
carrière als ondernemer.

In de tijd van de decemberaankopen
kijkt de SCOPE naar de toekomst van
de retail. De innovatiegolf die gaande
is binnen de retail en de stappen die
een onderneming moet nemen om
te overleven komen voorbij. Ook
wordt er ingegaan op de supply
chains binnen de retail. Daarnaast is
retail onlosmakelijk verbonden met
e-commerce. Professor Paul Grefen
en Ronald Vermeulen, directeur
van Emperium, vertellen over de
toekomst van de online retail.

Het thema van deze SCOPE is
Risicomanagement. Verschillende
onderwerpen
binnen
risico
management
kwamen
aan
bod,
zoals
risicobeheersing,
Supply Risk Management en
ﬁnancieringsrisico’s. Ook Alexander
Zegers is aan het woord en vertelt
hoe hij van profvoetballer IT
consultant geworden is. Verder
wordt er geschreven Calculus
docent Michiel Horstenbach, wie
nog steeds voor de collegezaal staat.

The Total Cost of Ownership. Er
wordt uitgelegd dat het gaat om
het totaal van de acquisitiekosten
en de levencycluskosten van een
product en hoe dit begrip gebruikt
kan worden als KPI. Verder omvat
deze SCOPE artikelen over service
logistiek en de contractvorm Service
Level Agreement. Tot slot vertelt
Paul Simons over Supply Chain
Management bij Philips en het
belang daarvan bij het onderhouden
van medische apparatuur.

In deze SCOPE is het hoofdonderwerp
crowdsourcing. In deze editie wordt
Wikipedia beschreven als één van
de grote vernieuwingen op het
gebied van crowdsourcen. Het
begrip van de invloed van de massa
is hier duidelijk nog aan de nieuwe
kant. Toch wordt er verwacht dat
het in de toekomst een grote rol
gaat spelen. Verder wordt tijdens
deze SCOPE gesproken over de
kredietcrisis die op dat moment in
volle gang is.

Het onderwerp van deze SCOPE sluit
duidelijk aan op het onderwerp van
jaargang 16, nummer 1. Er wordt onder
meer besproken hoe de open innovatie
van Unilever ervoor zorgt dat die zich
onderscheid van de concurrent. In
de column ‘Industria Nieuws’ wordt
gepraat over het eerste Industria
Introkamp. Deze eerste variant van het
ondertussen welbekende Introkamp
eindigde op een kampeerboerderij
in Geldrop. Op deze editie waren 50
deelnemers actief.

Deze SCOPE gaat over logistieke
ontwikkeling. De geschiedenis van
logistiek wordt behandeld, vanaf
de klassieke oudheid tot aan nu.
Peter van Laarhoven vertelt over
de innovatiemogelijkheden in de
Hollandse logistiek en geeft een
aantal aanbevelingen om innovatie
te bewerkstelligen. Verder wordt
er in deze SCOPE door Prof. Dr. Ir.
Fransoo ingegaan op de toekomst
van ketenregie en het belang van
samenwerken.

Bij publicatie van deze SCOPE bestaat
het blad 15 jaar. Van elke SCOPE
tot dat moment wordt een korte
samenvatting gegeven. Daarbij zijn
15 vrouwelijke alumni geïnterviewd
over de vormgeving van hun carrière.
Het thema is ook verwerkt in een
artikel over Jamie Oliver’s Fifteen
Amsterdam. Verder deelt Remco
Otte, wie ook in de allereerste editie
van de SCOPE vertelde over zijn
afstuderen, de ervaringen die hij
opgedaan heeft tijdens zijn carrière.

We zitten alweer in juni 2009
met een nieuwe hoofdredacteur:
Thijs Granzier. In deze editie wordt
voornamelijk
het
onderwerp
Nederlandse
afhankelijkheid
benoemt. Zo praat Peter de Wit, op
dat moment CEO van Shell Nederland
met de SCOPE. Peter, die twee jaar
later zal stoppen als CEO, is hier vrij
sceptisch over duurzame energie. Hij
verwacht daarentegen wel dat het de
komende jaren veel beter haalbaar
gaat worden voor bedrijven.

De
automatisering
van
samenwerking tussen bedrijven
doormiddel
van
dynamische
systemen staat in deze editie
centraal. Vooral de discussie over de
betrouwbaarheid speelt een grote
rol in deze SCOPE. Het woord wordt
gegeven aan Senior Simon Bambach,
destijds CEO van VDL Enabling
Technologies Group. Hij twijfelt
aan het ondernemerschap van de
Nederlanders en wat de gevolgen
hiervan zullen zijn in de toekomst.
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Infralogistics, de logistiek achter
onze infrastructuur. Een mooi
thema net na het invoeren van de
nieuwe OV-chipkaart. Aangezien
er grote problemen waren met de
invoer van dit nieuwe systeem van
reizen en bijna alle studenten hier
mee te maken hebben, is er langs
gegaan bij de landelijke studenten
vakbond. Ook is er gekeken naar
wat infralogistics nu precies is en is
de SCOPE langs gegaan bij ProRail
en de Rotterdamse haven.

Social media, een thema dat
toendertijd net opkwam. Hoe
kunnen bedrijven het beste gebruik
maken van social media om hun
producten te promoten? Hiervoor
is SCOPE bij Interpolis langsgegaan.
Een social mediacoach vertelt hoe je
carrière kunt maken door jezelf aan
bedrijven aan te prijzen via social
media. Verder nog een artikel van
een alumni, die de karatetrap van
Nigel de Jong op het WK gebruikt
als metafoor voor organisaties.
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In de luchtvaart is veiligheid een
belangrijk punt. Hiervoor is SCOPE
naar KLM gegaan om te kijken hoe
zij hun maintenance managen om
de veiligheid hoog te houden, maar
niet te lang stil staan. Daarnaast
zijn een hoogleraar, een piloot
en twee studenten gevraagd hun
mening te geven over privacy en
veiligheid. Verder nog een artikel
over concurrentie in de lucht,
prijsvechters beloven lage prijzen,
maar hoe betrouwbaar zijn ze?

Dit is de eerste SCOPE in een nieuw
jasje. In deze SCOPE wordt er
gekeken naar Supply Chain Finance.
Twee assistent professoren weiden
uit over hoe je door informatiedeling
je
kredietwaardigheid
kunt
verhogen. Er wordt een bezoek
gebracht aan Philips om dieper in te
gaan op hun pilot Supplier Finance
en SCOPE gaat naar ING om te
kijken hoe banken aankijken tegen
Supply Chain Finance.

25 jaar SCOPE
In de komende SCOPE’S komt steeds een artikel van toen terug. Dit keer een artikel
over Rolls-Royce over een bedrijfstak die je niet per sé van ze kent.

Terug in de tijd; Een artikel van toen
Rolls-Royce wordt nog altijd gezien als dé producent van exclusieve auto’s.
dit beeld is niet meer juist: sinds 2003 produceert Rolls-Royce vooral
vliegtuigmotoren. Technologische innovaties volgen elkaar in deze markt snel
op. Dirk Druis ging negen maanden naar het Engelse Derby om dit in goede
banen te leiden.
TEKST Dirk Duis DESIGN Ward Beekmans

Rolls-Royce
Technology roadmapping voor vliegtuigen
In mei 2005 was de tijd aangebroken
om af te studeren bij de vakgroep
Organissation Science and Marketing.
Op dat moment begeleidde mijn
afstudeerbegeleider, Hans Berends,
een student bij Rolls-Royce. Na het
horven van zijn ervaringen was de
keuze voor mij snel gemaakt. Ik wilde
ook naar Rolls-Royce! Na aankomst
in Derbybleker er enkele kleine
cultuurverschillen te bestaan tussen
Engeland en Nederland. De eerste week
bleef iedereen van mijn afdeling maar
vragen waarom ik nou dat witte T-shirt
onder mijn overhemd aan hand. Ook
werd mij al snel uidelijk dat het aantal
koegen in Derby is gerelateerd aan het
drinkgedrag van de bezoekers!

Onmisbare innovatie

De vliegtuigbouwer wil dat de motor zo
goed mogelijk kan worden geïntegreerd
in het vliegtuig. De exploitant van het
vliegtuig, de luchtvaartmaatschappij,
is echter geïnteresseerd in zuinigere
verbranding,
minder
lawaai
en
minder onderhoud. Dit resulteert in
enorm veel factoren waar rekening
mee gehouden moet worden tijdens
het ontwerp. Om zo goed mogelijk
aan deze wensen te voldoen, zijn
continu
innovatieve
oplossingen
nodig. Klanten eisen de allernieuwste

technologieën in producten. Dit
vraagt om veel communicatie tussen
ontwerp en productie om te bepalen
welke concepten ook daadwerkelijk
gerealiseerd kunnen worden. Deze
communicatie is belangrijk omdat er
problemen kunnen ontstaan als een
concept gekozen wordt waardoor de
benodigde productietechnologie nog
niet beschikbaar is. Om deze situatie
te voorkomen wil de stafafdeling
Manufacturing Technology graag een
‘technology
roadmapping’
proces
invoeren. Aan mij de taak om te

Verticaal opstijgen

Tegenwoordig
noemt
Rolls-Royce
zich een ‘power system provider’, wat
inhoudt dat voornamelijk gasturbines
worden ontworpen en gefabriceerd. De
producten zijn voor het overgrote deel
vliegtuigmotoren voor zowel civiele
als militaire vliegtuigen. Rolls-Royce
is bijvoobeeld een van de partners
die de moter voor de Joint Strike
Fighter ontwikkelt en produceert.
De technologie die nodig is voor het
verticaal opstijgen en landen is door hen
ontwikkeld. Daarnaast is Rolls-Royce
sterk vertegenwoordigt in het segment
van de grootste vliegtuigen ter wereld,
de Airbus A380 en de Boeing 787.
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onderzoeken waar dit proces aan moet
voldoen en mijn ontwerp te toetsen
door middel van twee pilotstudies.
Technology roadmap

Een technology roadmap laat de
mogelijke concepten zien voor de
onderdelen van een vliegtuigmotor
met voor ieder concept de benodigde
technologieën en resources. En dit
alles het liefst op één pagina. Zodoende
is het makkelijker de klantwens in
de vorm van concepten ook naar
lagere niveaus in de organisatie te
communiceren. Bovendien laat een upto-date roadmap de huidige stand van
technologie zien. Op basis daarvan kan
bepaald worden welke technologische
ontwikkelingen nodig zijn om aan
de toekomstige klantvraag te kunnen
voldoen. De technology roadmap is op
deze manier een plan voor toekomstige
technologische ontwikkelingen.
Moeite en frustratie

Tijdens de implementatie bleek dat
het ontwerpen van een roadmap
nogal wat voeten in de aarde heeft.
Het belangrijkste obstakel was het
verzamelen van juiste informatie
over producten en technologieën. De
informatie over toekomstige producten
wordt als zeer gevoelig beschouwd en
zelfs binnen de muren van Rolls-Royce
zo min mogelijk gedeeld. Daarom heeft
het enige moeite gekost en frustraties
opgeleverd om die informatie toch te
verkrijgen. Ook het feit dat mijn afdeling
geen enkele bevoegdheid heeft over de
gebruikers van het proces in de business
unit kwam het implementatietraject
niet ten goede. Iedereen moest eerst
overtuigd worden van de noodzaak van
technology roadmapping. Gelukkig
zagen ook de meeste gebruikers
uiteindelijk het licht.
Kennisnetwerk

Rolls-Royce is erg sterk in het delen
van
kennis
met
universiteiten,
kennisinstellingen en andere bedijven.
Ook op het gebied van technology
roadmapping bestonden deze banden
en ik het tijdens mijn project als
afgevaardigde van Rolls-Royce hier
veelvuldig gebruik van kunnen maken.
Ik heb bijvoorbeeld ontmoetingen
met de roadmapping goeroes van
Cambridge University en het Fraunhofer
Instituut gehad en discussies met een
leverancier van roadmapping software.
Fantastisch als je tijdens je afstuderen
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met een directeur om tafel zit om zijn
softwarepakket te evalueren en dat
op basis van jouw oordeel vervolgens
een go of no-go wordt gegeven om te
investeren.
Onbetaalbare momenten

Het
uitvoeren
van
mijn
afstudeeropdracht in het buitenland
heeft er zeker een extra dimensie aan
gegeven. De start verliep weliswaar
niet geheel soepel. Ik was in al mijn
enthousiasme begonnen alle relevante
personen te benaderen voor mijn
opdracht. Na twee weken zonder
enige reactie bleek echter dat je als
afstudeerder binnen Rolls-Royce niet
zoveel voorstelt. Alle contacten moesten
dus eerst door mijn begeleider worden
gelegd. Erg handig dat dit niet vooraf
even gemeld werd!
Dat de drinkcultuur in Derby ook echt
verschillend is van die in nederland,
werd mij pas goed duidelijk tijdens
de afscheidsborrel van een collega.
Het principe van een drankje voor de
gezelligheid wordt hier niet toegepast,
het lijkt meer op drinken alsof je leven
er van afhangt. Dit heeft ook zijn
voordelen: het levert een onbetaalbaar
moment op wanneer je samen met je
manager de kroeg uit rolt.
Ik heb begrepen dat het steeds
moeilijker wordt om binnen je studie
in het buitenland stage te lopen of af
te studeren. Maar binnen of buiten je
studie, het is echt een aanrader.

Derby

Door de ligging in het midden van
Engeland was Derby in het begin
van de vorige eeuw een bruisende
handelsstad als middelpunt van het
Engelse treinnetwerk. Derby is nu een
arbeidersstad die in grootte vergelijkbaar
is met Eindhoven. Kenmerkend voor een
Engelse arbeiderststad is het enorme
aantal pubs - een op iedere straathoek en het aantal mensen in die pubs! De
pub is dan ook de plek waar een groot
deel van de bevolking zijn vrije tijd
doorbrengt. Je moet dan ook niet raar
opkijken als je plots naast iemand staat
die de leeftijd van je ouders heeft!

Historie Rolls-Royce

Zoals Philips onlosmakelijk verbonden
is met Eindhoven, zo is Rolls-Royce
verbonden met Derby. Henry Rolls en
Charles Royce bouwden hier iets meer
dan 100 jaar geleden hun eerste auto.
in 2003 is de laatste auto gemaakt door
Rolls-Royce zelf. Tot afgelopen jaar was
deze fabriek echter nog altijd in gebruik,
soms zelfs nog met machines die eruit
zien alsof ze uit die tijd stammen.
Ongelofelijk om te zien dat daar toch
perfecte onderdelen uitkomen die in
een nieuwe vliegtuigmotor gaan.

Faculteit
Middenin de bossen van noordwest Eindhoven, langs de A2, verrijst het eerste
pand van de Brainport Industries Campus; het project dat simulatie, keten
denken, industrie 4.0 en samenwerking samen moet gaan brengen in de
fabriek van de toekomst. Vanuit de OPAC capaciteitsgroep draagt de TUe bij
aan het doel van Brainport Industries, om de internationale voorsprong van
regio Eindhoven in de machinebouw industrie te behouden. Althans, dat is de
ambitie. Erik Vermeulen, project manager, en Koen Herps, PhD‘er aan de OPAC
groep, lichten toe hoe dat werkelijkheid moet gaan worden.
TEKST & FOTOGRAFIE Gerard Koudstaal DESIGN Niek Segers

Relocatie, integratie en simulatie

Bron: LAP Landscape & Urban Design; Brainport Industries Campus Design

De Brainport Industries Campus is een
industrieterrein dat tussen de snelweg en
Eindhoven Airport is ingeklemd, waarin
vijf imposante fabrieken gebouwd gaan
worden, op een terrein dat in totaal 200
hectaren van de gemeente Eindhoven
gaat bedekken. Het project is volgens
Erik de volgende stap in de ontwikkeling
die Brainport Industries al jaren
probeert te faciliteren. “In de jaren 80,
toen Philips ging uitbesteden, zijn er in
de regio Eindhoven veel maakbedrijven
gevestigd. Deze zijn in de afgelopen
decennia, onder andere onder de vlag
van Brainport Industries, meer gaan
samenwerken. Vooral op het gebied van
‘high mix, low volume, high complexity’
machinebouw. Dit zijn bijvoorbeeld

bedrijven die bijdragen aan de unieke
machines van ASML en Océ. Specifiek
voor de complexe machinebouw, waar
technische disciplines op een hoog
niveau moeten samenkomen, is dit
erg belangrijk en anders dan de hoge
volume productie.”

“we zijn retegoed in wat
we doen”

gekregen. De bedrijven kunnen snel
en adequaat hun werk afleveren,
dat heeft zijn effect. We moeten de
concurrentiepositie op internationaal
vlak blijven door ontwikkelen”. De
volgende stap hierin is de ontwikkeling
van de nieuwe fabriek, waarin al deze
samenwerkingen, die tot nu toe op
afstand hebben plaatsgevonden, fysiek
bij elkaar moet komen op één campus,
beginnend in één pand.
De volgende stap

Volgens Erik heeft de samenwerking
van Brainport Industries de regio veel
gebracht. “We zijn retegoed in wat
we doen. ASML heeft mede door haar
toeleveranciersketen 80% marktaandeel

Brainport Industries opereert met een
driedelig mandaat: mens, markt en
techniek. Volgens Erik komt dat op
Campus tot uiting op vijf aspecten, die
hier binnen vallen;
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Een belangrijk aspect van de BIC is
talentontwikkeling. Zo werken ze
samen met wo, hbo en mbo. Zo is de
Fontys betrokken bij het project, zij
hebben de bereidheid getoond een
deel van de vooruitgeschoven posten
van de techniekopleiding bij de BIC
te plaatsen. Het Summa college
heeft zelfs toegezegd dat de techniek
opleiding volledig in het pand geplaatst
zal worden. Samenwerking met de
technische universiteit vind onder
andere plaats door de betrokkenheid
van High Tech System Centre, en door
het Advanced manufacturing and
logistics onderzoeksproject, waar Ivo
Adan en Koen Herps vanuit de faculteit
IE&IS bij betrokken zijn. “Tot nu toe
is de innovatie nog heel erg door de
industrie gedreven. De industrie is
pragmatisch, heeft daadkracht, maar
om nieuwe inzichten te verkrijgen is de
samenwerking met kennisinstellingen
nodig”, geeft Erik aan. “Als we er echt
een stukje slimheid in willen brengen,
zullen we een stap verder moeten gaan.”
Community is een ander belangrijk
speerpunt; een open pand, met gedeelde
ruimtes, gedeelde machines, gedeelde
kennis en gedeelde naam moet een
band scheppen. “Het idee is dat je hier
een kopje koffie kunt drinken in de
gedeelde horeca,” vertelt Erik, “dat je
uit kijkt over de productievloer, en dat
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dit inspireert. Dat mensen kunnen zien
dat hier echt mooie dingen gemaakt
worden.”
De marketingmachine van de BIC moet
voor meer zichtbaarheid gaan zorgen.
“Het gaat om gedeelde zichtbaarheid
versus individuele zichtbaarheid. Het
gemiddelde mkb maakbedrijf is maar
klein, maar samen kunnen we een
behoorlijke capaciteit op marketing
zetten. Zo kunnen we nationaal en
internationaal
aantrekkingskracht
genereren.”
Ook hoopt Erik dat productontwikkeling
sneller zal plaatsvinden op de BIC. “Je
hebt op drie vierkante kilometer straks
alle productiecapaciteit en kennis
zitten. Als je sneller nieuwe producten
kunt introduceren op de markt, dan
is dat voor de klant natuurlijk een
interessante propositie.” Dit noemen
ze dan ook de startbaan; zeven lopende
onderzoeksprojecten, waarvan een
AML is, waarin BIC de innovatie van
de toekomst hoop te bewerkstelligen.
“Waar dit toe moet leiden, is dat
bedrijven beter kunnen inspelen op
innovatie. Neem bijvoorbeeld 3D
printen; als je te vroeg investeert kost
dat je misschien de kop als mkb bedrijf,
als je te laat bent mis je de boot. Als je
samen een 3D printer kunt kopen, en er
mee kunt experimenteren, kun je samen

het risico spreiden.” Zo hoopt Erik met
de BIC eerder op nieuwe innovaties in
te kunnen spelen. Zoals het voor 3D
printen zou werken, hoopt Erik dat het
ook zal lopen voor digitalisering en het
assembleren met behulp van robots.
Heilig geloof in simulatie
Simulatie staat centraal, als het aan
Erik ligt, in hoe dit allemaal tot stand
gaat komen. “Het heilige geloof
in simulatie dat we in dit project
hebben, is nog weinig gedeeld in deze
industrie,” zo legt hij uit. Volgens hem
is een integratie en doorgronding van
bedrijfsvoering op de schaal van de
BIC gewoonweg niet mogelijk zonder;
“Je krijgt wachtrijproblematiek, omdat
allerlei productiestromen door elkaar
gaan lopen. Simulatie biedt dan de
kans om in scenario’s te denken, om
automatiseringsmogelijkheden
per
businesscase te evalueren en om te
zien wat wel en wat niet werkt, voor
daadwerkelijke implementatie. Het
geeft de mogelijkheid om bestuurs
beslissingen te baseren op een
kwantitatieve analyse. We willen over
op volledige integratie, met de BIC als
keten. Zo kan bijvoorbeeld een mobiele
robot meerdere lijnen bedienen.”
Deze integratie moet ook leiden tot
de overgang tot een ‘pay per use’
businessmodel, waarbij het delen van
materieel, machines, productielijnen

“Dat wat niet bestaat,
ontwikkelen we zelf.”
en logistiek voor alle betrokkenen
aantrekkelijker wordt.
Advanced Manufacturing en Logistics
Ook spreek ik Koen Hulst, werkzaam bij
KMWE als projectmanager, betrokken
bij het project via zowel zijn werkgever
als de TU, waar hij een PhD doet. Koen
omschrijft dat het AML project wat
genuanceerder is dan alleen een geloof
in simulatie; “binnen het AML project
bevinden zich vier werkpakketten.
Simulatie is daar de eerste van, waarvan
de TU projectleider is.” Dit werkpakket
concentreert zich op het opbouwen
van een zogenaamde ‘Digital Twin’,
een digitale representatie van de
fabriek, waarmee geëxperimenteerd
kan
worden
met
verschillende
productieopstellingen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan
interconnectivity, geleid door IJssel
Techniek, waarbij de informatiesystemen
van huurders zoals KMWE, Biesheuvel
Techniek en IJssel met elkaar kunnen
communiceren. Warehouse Logistics,
het derde werkpakket, wordt getrokken
door Biesheuvel. Die zorgt voor het
ontwerp en de optimalisatie van het
magazijn. In het laatste werkpakket,
Manufacturing Logistics, onderzoekt
IJssel hoe het vervoeren van producten
en het beladen van machines
automatisch kan gebeuren. Uiteindelijk
moet het project een automatisering van
de ondersteunende activiteiten worden.
Zo moeten bijvoorbeeld werkorders
samen met alle partners door één
systeem geregeld worden.

Aerospace, die voor defensie werken
en een strikte geheimhoudingsplicht
hebben. We hebben bedrijven die aan
medische oplossingen werken, waarbij
juist alles compleet inzichtelijk moet
zijn. Of denk aan hoge reinheidseisen
waaraan
sommige
machines
onderhevig zijn. De hypothese is
dat samenwerking houdbaar is, dat
mensen in goede én in slechte tijden
willen samenwerken. Hier liggen
psychologische,
bedrijfstechnische
aspecten waar we nog een behoorlijk
pad moeten doormaken.”

“Simulatie, daar geloven
wij heilig in”
Uiteindelijk deelt Koen een soortgelijke
droom met Erik. Hij geeft aan
uiteindelijk naar een situatie te willen
waarbij de Digital Twin van de fabriek
gebruikt kan worden om alle logistieke
en ondersteunende processen volledig
te automatiseren. Het team stuit echter
al op uitdagingen met het huidige,
ambitieuze plan. Koen vertelt over zijn
laatste bezoek aan de Hannover Messe,
een van de belangrijkste conferenties
op het gebied van industrie, waar ze
tegen het ontbreken van technologie
aanliepen; “We verwachtten daar al
een soortgelijk project als de BIC tegen
te komen, maar die was er niet.” Dat
ziet Koen als een uitdaging, omdat hij
merkte dat de software pakketten niet

zo ver zijn om een project op de schaal
van de BIC te ondersteunen. Als het op
AGV’s aankomt, Autonomous Guided
Vehicles, dan voldoet het meeste nog
niet aan de eisen van de BIC. “Huidige
AGV’s rijden op schone, afgezette
epoxyvloeren. In de BIC moeten ze over
de productievloer kunnen bewegen.
Bovendien is de automatische belading
nog een belemmering, uitreiken met
de gewichten die wij nodig hebben was
nog niet mogelijk.”
Met de stelling dat het probleem is
dat dit soort partners er nog niet zijn
is Koen het stellig oneens. “IJssel
en KMWE hebben zich bewezen als
bedrijven die technologisch sterk zijn.
We hebben de filosofie; ‘als het niet
bestaat, gaan we het zelf ontwikkelen’.
Een partner wiens core business het is
heeft natuurlijk de voorkeur, maar het is
geen noodzaak.”
Koen benadrukt tenslotte dat het
voor de TU een bijzonder project
is, de betrokkenheid bij de BIC.
“Kennisinstellingen hebben vaak de
naam dat ze iets heel goed theoretisch
kunnen uitleggen, maar dat er daarna
nog een toepassingsslag gemaakt moet
worden. Het leuke is dat de TU binnen
dit project niet alleen theoretisch
bezig is, maar nu ook direct betrokken
is bij de toepassing. Het is écht een
samenwerking met KMWE, Biesheuvel
en IJssel, om dit samen een realiteit te
maken.”

Een lange weg te gaan
Volgens Erik is er wel nog een lange weg
te gaan, zo loopt hij ook persoonlijk nog
tegen uitdagingen aan. “Hoe ga je om
met de complexe situaties die we binnen
de BIC gaan treffen?” vraagt hij mij
retorisch. “We zitten bijvoorbeeld met
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Faculteit
Finaps is een multidisciplinair software development bedrijf dat pas 7,5 jaar
bestaat. Ondanks dat het bedrijf vrij jong is, zijn zij de afgelopen jaren erg
gegroeid. Finaps heeft het afgelopen jaar geholpen bij de opzet van het vak
‘Design of Business Information Systems’. SCOPE ging langs voor een dubbel
interview met Jelle Leermakers en Andrew Hagens.
TEKST Freek van Welsenis DESIGN Merijn Boer

Werken binnen een multidisciplinair
software development bedrijf

Jelle is Business Engineer bij Finaps.
Hij heeft een bachelor Technische
Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg
gedaan en vervolgens een master OML
aan de TU/e. Jelle werkt sinds 2,5 jaar
bij Finaps en hier is hij vooral bezig
met het adviseren van de klant en het
bouwen van applicaties. Andrew is
Chief Innovaton Officer bij Finaps.
Voordat Andrew begon bij Finaps
heeft hij zowel werktuigbouwkunde als
econometrie gestudeerd. Andrew is een
technisch persoon die zich bezig houdt
met innovatie binnen Finaps.
Binnen Finaps zijn er de rollen business
engineer - voornamelijk gericht op
proces analyse en customer journey
-. De technical business engineer voornamelijk gericht op integratie van
de applicatie met andere systemen,
schaalbaarheid en performance - en de
data engineer - voornamelijk gericht
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op de data set analyse en eventueel het
ontwikkelen van algoritmes rondom
de data - .Alle drie de rollen zijn tevens
verantwoordelijk voor de daadwerkelijke
bouw van de verschillende applicaties
en werken dus nauw samen.
Als je bij Finaps begint met werken,
start dit met het leren van de relevante
technologieën die Finaps gebruikt
voor het ontwikkelen van software
applicaties. Bijvoorbeeld Mendix, een
low-code platform, maar ook open
source technologieën. Vervolgens kun je
er voor kiezen om een bepaalde richting
op te gaan. Zo kan je ervoor kiezen
om je te verdiepen in de rol van scrum
master, styling of juist het ontwikkelen
van widgets op basis van javascript.
Volgens Andrew is het belangrijk dat
je flexibel bent. “Specialist zijn in één
taal heeft tegenwoordig geen zin meer,
je moet inzien wanneer je iets gebruikt

en niet hoe je iets gebruikt.” Dit is waar
Technische Bedrijfskunde erg goed van
pas kan komen.
Elke dag bij Finaps kan er verschillend
uit zien. Zo zit Jelle doordeweeks
meestal bij de klant. Hier overlegt Jelle
met de klant en eindgebruiker of de
applicatie doet wat hij moet doen. Over
het algemeen is Jelle 80 procent van
de tijd bezig met het bouwen van de
applicatie. De rest van de tijd steekt hij in
het afstemmen met de klant en andere
partijen. Andrew werkt vrijwel altijd op
het hoofdkantoor in Amsterdam. Hier
experimenteert hij met vele platforms
(zoals SAS), programmeertalen (zoals
Scala, Java of C#), library’s (zoals react
of polymer) of software. Deze nieuwe
technologieën
kunnen
vervolgens
binnen
Finaps
geïmplementeerd
worden om ook applicaties mee te
bouwen. Hiermee heeft Finaps focus

om innovatie naar binnen te halen en
technologie onafhankelijk te kunnen
zijn bij de klant. Als Andrew langs gaat
bij klanten, gaat dit vaak over pre-sales.
Dit is een gespecialiseerd traject waarbij
hij dan een aantal dagen mee draait.
Samenwerking

Finaps wordt door bedrijven ingehuurd
bij projecten. Vaak gebeurt dit bij het
bouwen van een applicatie. Over het
algemeen met een product owner
vanuit de klant. Dit betekent dat er
altijd in een team gewerkt wordt met
mensen van de klant en mensen van
Finaps. Een project bij Finaps bestaat
dus altijd uit een nauwe samenwerking.
Waarbij interne software ontwikkelaars
van de klant samen kunnen werken
met software ontwikkelaars van Finaps.
Tijdens deze samenwerkingen wordt
agile gewerkt. Dit is voor software
ontwikkeling een fijne manier om
efficiënt te kunnen werken. Hierbij zie
je dat een platform als Mendix fijn werkt
omdat er snel zichtbaar resultaat is.
Maar zoals aangegeven is Mendix maar
een van de tools die gebruikt wordt. Er
wordt altijd gezocht naar de beste tool
voor een proces.
Projecten

Big Data For Small Babies is een van de
favoriete projecten van Jelle. Tijdens dit
project heeft Finaps gebruik gemaakt
van het SAS platform, een groot data
analytics platform, en verscheidene
artsen. Hierbij was het doel om een
beter inzicht te krijgen in de data

rondom vroeggeboren baby’s middels
een applicatie voor doktoren. Om met
SAS te werken moet je best een goede
data analist zijn, bij Finaps zijn dit de
data engineers. In dit project werken de
data engineer en de business engineer
samen om deze applicatie te ontwikkelen
en de juiste data daarin weer te geven.
“We proberen zeker niet de data analyse
opnieuw uit te vinden, maar het wel
makkelijker en begrijpelijker te maken
voor de eindgebruiker.” – Jelle
DoBiS

Finaps helpt sinds twee jaar mee met
het vak Design of Business Information
Systems. Zo heeft Finaps een gast
college gegeven en zijn zij een aantal
keer in Eindhoven geweest voor
instructie sessies. Komende jaren zal
de samenwerking met de TU/e zeker
doorgezet worden. Het plan is om
in ieder geval met Mendix te blijven
werken. Overigens bestaat het vak uit

redelijk veel theorie maar deze vertaling
naar Mendix kan nog onduidelijk
zijn. Misschien dat er daarom in de
toekomst meer aandacht gestopt wordt
in een aantal handigheidjes. Hierbij
kan gedacht worden aan een aantal
standaard flows. Deze kunnen dan
als voorbeeld gebruikt worden en zo
heeft de student meer tijd om echt te
bouwen met Mendix. Voor Finaps is het
belangrijk dat studenten begrijpen dat
Mendix een tool is die daadwerkelijk
gebruikt wordt. Zo zegt Jelle: “In mijn
studententijd was het voor mij nog niet
duidelijk dat deze tool daadwerkelijk
gebruikt wordt in het bedrijfsleven”.
Door te laten zien dat dit op grote schaal
gebruikt wordt, zien de studenten het
belang van het vak beter in. Natuurlijk
is het voor Finaps ook fijn dat studenten
van de TU/e van hun bedrijf af weten.
Toekomst

Andrew gelooft dat analytics in de
toekomst nog groter gaat worden.
Echter, een groot probleem hiervan
is het operationele gedeelte. Daarom
focust Finaps zich op het operationeel
maken van deze analytics. “Analytics
gaat de volgende fase van logica zijn en
daar moeten wij klaar voor zijn.” Om
dit te realiseren hebben wij mensen
nodig met passie en welwillendheid om
constant iets nieuws te leren!
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Elevator pitch
FOTOGRAFIE Wout Olde Hampsink
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“

TUSTI
Introductie
TUSTI is een high-tech recycling bedrijf: we
passen technieken die door ons ontwikkeld
zijn in ons laboratorium op de TU/e-campus
toe in de recycling industrie, met name
in de kunststof recycling. TUSTI is een
samenwerking van de TU/e met Stiphout
Plastics, een kunststof verwerkingsbedrijf
uit Limburg. Door die samenwerking
kunnen we nieuwe technieken meteen in de
praktijk uitproberen en dus snel innoveren!
Geschiedenis
TUSTI is opgericht in 2015, we zijn nu dus
3 jaar aan de gang. In die drie jaar hebben
we twee patenten aangevraagd voor twee
generaties schoonmaakmiddelen. Deze
schoonmaakmiddelen zijn ontwikkeld
voor huishoudelijke kunststoffen in een
industrieel recyclingsproces. Iedereen die
kunststof gescheiden inlevert weet dat er
veel voedselresten en andere stinkende
vervuilingen op dat soort kunststof afval
achter blijven: schoonmaken is dus geen
overbodige luxe.
Daarnaast hebben we veel kennis
opgedaan over de kwaliteit van gerecyclede
kunststoffen en de mogelijkheden die er
zijn om de kwaliteit op te krikken, door
slimmer te scheiden of door additieven toe
te voegen.

Waar staan we nu
Door de kwaliteit continu te verbeteren
hebben we een heel aantal leuke en mooie
producten kunnen ontwikkelen, zoals
100% circulaire ﬂessen en spaarvarkentjes.
Daarmee overtuigen we steeds meer
mensen dat onze aanpak van kunststof
recycling beter is dan de huidige stand van
de techniek, en worden we steeds vaker
gevraagd om grondstoffen te leveren op
basis van het kunststof dat Nederlandse
consumenten verbruiken.
En ons schoonmaakmiddel blijkt niet
alleen inzetbaar in de kunststof recycling,
ook in andere recycleprocessen blijken er
toepassingen te zijn. Dat is een heel andere,
nieuwe kant van de industrie waar we nu
snel in ontwikkelen.
Ons doel
In 2019 willen we onze eigen kunststof
verwerkingsfabriek bouwen en opstarten
Daarnaast willen we het onderzoek naar
de toepassing van ons schoonmaakmiddel
in andere industrieën voor het einde van
dit jaar af hebben gerond, zodat ook dat
in 2019 kan worden opgestart. Ambitieus,
twee fabrieken opstarten in één jaar, maar
daar werken we ook al drie jaar naartoe.

Wie?

Elevator pitch

TUSTI
Jan Kolijn
www.tusti.nl

SCOPE biedt studenten, academici en
professionals een podium om innovatieve
ideeën te pitchen bij meer dan tweeduizend
lezers. Uw ‘elevator pitch’ hier?
E-mail SCOPE@industria.tue.nl

”
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Internationaal
Voor het Europese netwerk van Technische Bedrijfskundige studenten,
ESTIEM (European Students of Industrial Engineering & Management), is
het erg belangrijk om mee te gaan met de digitale transformatie. De snelle
technologische ontwikkelingen die de afgelopen tijd kenmerken bieden
zowel uitdagingen als kansen voor het netwerk. Hoe past een internationaal
studentennetwerk zichzelf aan in deze digitale eeuw?
TEKST Maarten Job van der Laars DESIGN Merijn Boer

Digital Transformation op
Europees niveau

Digital transformation binnen ESTIEM

Als netwerk van studentenorganisaties
binnen Europa heeft ESTIEM het doel
om deze te steunen en om technisch
bedrijfskundige studenten door heel
Europa met elkaar te verbinden en hun
ontwikkeling, zowel op persoonlijk als
professioneel vlak, te faciliteren. Om dit
doel te realiseren is het onontkoombaar
dit door middel van technologie te doen.
Zo wordt het hoog tijd om archieven
te digitaliseren en om de huidige
website aan te passen zodat deze
gebruiksvriendelijk is voor de mobiele
gebruiker. Daarnaast is er een overvloed
aan data die geanalyseerd kan worden
en daarmee een abundantie aan nieuwe
kansen biedt voor het netwerk.
Binnen ESTIEM zijn er meerdere
commissies, projecten en initiatieven.
Twee commissies zetten zich met name
in voor digitale transformatie binnen
ESTIEM: de Information Technology
Committee en de Analysis Committee.
Voor deze commissies is digitale
transformatie een belangrijk thema en
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het werk wat zij doen heeft betrekking
op de gehele organisatie.
Information Technology Committee (ITC)

De huidige Leader van de Information
Technology
Committee
binnen
ESTIEM, Robin Dietrich, legt uit dat
er een grote vraag is naar een nieuwe
website (Portal) die gemakkelijk te
gebruiken is op je mobiel. De huidige
website is dat absoluut niet, terwijl 75%
van het internetverkeer via mobiel of
tablet plaatsvindt. Om deze reden is
er een project gestart om een nieuwe
website te ontwerpen rondom het idee
‘mobile first’. Via deze website kan een
student makkelijk evenementen zien
die georganiseerd worden binnen het
netwerk en indien gewenst zich daar
ook voor inschrijven.
De volledige Portal wordt vrijwillig
vanaf nul in elkaar gezet door technisch
bedrijfskundige studenten. Hierbij
wordt technologie gezien als hét
middel om studenten in Europa met
elkaar te verbinden. Het is daarom

ook belangrijk dat de nieuwe Portal
gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker
is (met name voor de smartphone).
Dit heeft een positieve invloed op
de perceptie van gebruikers van het
medium en zal ervoor zorgen dat
interactie met ESTIEM er beter uit ziet
en ook beter voelt.
Achter de schermen wordt daarnaast
hard gewerkt om de code (C#) van
de nieuwe, verbeterde Portal veel
gemakkelijker te maken in het
onderhoud met als doel om een
‘uptime’ te hebben van 99%. Daarnaast
wordt ervoor gezorgd dat de code
makkelijker leerbaar wordt vergeleken
met die van de huidige website; een
studentorganisatie heeft immers een
hoge omloopsnelheid.
Analysis Committee (AC)

Waar vroeger nog een fax werd gestuurd
van de ene naar de andere Local Group
om een evenement te promoten, wordt
tegenwoordig alles digitaal gedaan.
Waar het nog maar de vraag was hoe

“De huidige website is nog niet gemakkelijk te navigeren met mobiel,
terwijl tegenwoordig 75% van het internetverkeer via mobiel of tablet
plaatsvindt”
veel mensen daadwerkelijk kwamen
opdagen voor een evenement, weten we
nu exact het aantal deelnemers van een
evenement, waar ze vandaan komen,
en hoe laat ze arriveren. Aangezien zo
goed als alles tegenwoordig digitaal gaat
en dus gemeten kan worden is er een
overvloed aan data die geanalyseerd
kan worden: een mogelijkheid die
kenmerkend is voor deze tijd.
Sinds kort is er een Analysis Committee
binnen ESTIEM met als doel het
netwerk te steunen door besluitvorming
meer op feiten gebaseerd te maken om
zo de organisatie vooruit te helpen. Op
deze manier kunnen studenten binnen
ESTIEM zichzelf op professionele
manier ontwikkelen. De commissie
verzamelt en analyseert reis gegevens,
enquêtegegevens, feedback data en
andere data van studenten die deel uit
maken van ESTIEM om zo inzichten
te verkrijgen die de organisatie vooruit
kunnen helpen en tegelijkertijd om
besluitvorming te faciliteren.
Door de Analysis Committee is
er onderzoek gedaan naar hoe
interesses van studenten in bepaalde
evenementen veranderen naarmate
ze meer evenementen bezoeken. De
mogelijkheden hiervoor zijn natuurlijk

groots. Net zoals de algoritmen achter
Netflix aanbevelingen kunnen geven
voor de volgende film of serie om
vanaf je bank te aanschouwen, zouden
algoritmen natuurlijk ook voor elke
ESTIEMer een aanbeveling kunnen
geven voor een volgend evenement om
bij te wonen. Ondernemend persoon?
Business Booster evenement. Hou je
wel van een feestje? Activity Week. The
sky is the limit!

Een recent project van de Analysis
Committee is onder andere het creëren
van een overzichtelijk dashboard waarin
te zien is hoe actief Local Groups zijn,
hoe veel reisjes er gemaakt worden
en welke evenementen georganiseerd
worden. Daarnaast is er ook onderzoek
gedaan naar de schaal van CO2
uitstoot waar ESTIEM als organisatie
voor zorgt. Zo is te zien dat ESTIEM
een buitenproportioneel grote CO2voetafdruk heeft, niet gek natuurlijk als
je bedenkt dat de aard van het netwerk
ervoor zorgt dat studenten relatief
verre afstanden moeten reizen om
evenementen bij te wonen. Toch kan
er gezocht worden naar een manier
om dit te verkleinen; zo blijkt uit
onderzoek dat er bijvoorbeeld beter met
de trein of de bus gereisd kan worden
in plaats van met het vliegtuig, en dat
evenementen centraler georganiseerd
kunnen worden. Natuurlijk is het nog
zoeken naar oplossingen, maar zolang
je het niet meet, kun je het ook niet
verbeteren!
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En verder

Het 55e bestuur s
Pursuing

Valkenswaard: mijn geboorteplaats en
de bron van de ingebakken voorliefde
voor Brabantse gezelligheid. Na 18
jaar binnen een half uur afstand van
Eindhoven gewoond te hebben, wilde ik
graag in een ander deel van Nederland
studeren. Zoals nu blijkt is dat niet
gelukt. Al snel bleek dat het ook in
Eindhoven erg leuk is als student, voor
een groot deel vanwege onze prachtige
vereniging Industria! Daar ben ik de
laatste jaren veel te vinden geweest als
commissielid en tapper, en afgelopen
jaar ook als Crew van onze schitterende
borrelruimte: The Villa.
Mijn naam is Merijn Boer en ik zal
komend jaar Ward Beekmans opvolgen
en de functie van Project Manager
bekleden. Dat betekent dat ik volgend
jaar onder andere hoofdredacteur zal
worden van dit blad, de SCOPE, en dat
ik, samen met Stef, mij veel bezig zal
gaan houden met de verhuizing van
Industria naar Atlas waar we een mooie
toekomst tegemoet gaan. Jullie ideeën
zijn altijd welkom en kom ze vooral
delen in het bestuurshok!

Merijn Boer
Project Manager

Als jongste in een gezin van vijf, werd ik
geboren op 14 februari 1997 in Gennep.
Mijn oudste broer had Technische
Bedrijfskunde gestudeerd en dat sprak
mij enorm aan..Vandaar dat ik mijn
keuze voor Technische Bedrijfskunde
al snel had gemaakt. Efficiëntie en
effectiviteit vond ik toen al enorm
interessant. Toen ik begon met studeren
werd ik direct lid van Industria door
deel uit te maken van de F.A.C.U.L.T.I.
Industria en de feestcommissie vond
ik enorm leuk. Vandaar dat ik in mijn
tweede jaar besloot dat ik tapper wilde
worden. Later in het tweede jaar betrad
ik de Business Trip commissie waarmee
we in het derde jaar naar Milaan
gingen. Daarnaast mocht ik afgelopen
jaar deelnemen in de crew van The
Villa samen met Merijn en Janneke.
Aankomend jaar zal ik de functie
Commissaris Externe Betrekkingen
vervullen. Ik kijk er enorm naar uit
om aan de slag te gaan met onze
leuke commissies en het contact met
bedrijven te onderhouden!

Ver boven de rivieren, zo’n anderhalf
uur rijden van Eindhoven, ligt de
mooie stad Zwolle. Hier kom ik, Noor
Jungerius, vandaan. In de zesde klas
van de middelbare school bedacht ik
dat ik zo ver mogelijk van huis wilde
studeren, waardoor de keuze voor
Eindhoven, en de daarbij horende
Brabantse gezelligheid, al snel was
gemaakt. Vanaf de introweek voelde ik
me meteen aangetrokken tot Industria.
Al snel deed ik hier dan ook mijn eerste
commissie, de ouderdag, en voor ik het
wist was ik drie jaar lang regelmatig op
donderdag te vinden in The Villa, of
in de koffiekamer als pauze tussen het
studeren door .

Mathijs Driessen

Noor Jungerius

Externe Betrekkingen
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Dit jaar zal ik de functie als Secretaris
van Industria op me nemen. Samen
met de crew en de tappers ga ik dan
ook The Villa runnen. Ik wil hier graag
alle leden van Industria beter te leren
kennen, maar natuurlijk zie ik jullie ook
graag terug in de bestuurskamer of de
koffiekamer!

Secretaris

uur stelt zich voor
Progress

In tegenstelling tot velen van mijn
voorgangers, ben ik afkomstig uit NoordBrabant. Sterker nog, ik ben op 26 mei
1997 geboren en getogen in onze mooie
lichtstad, Eindhoven. Mijn naam is Koen
van Wershoven: een blonde sportieve en
sociale jongen die op z’n tijd ook houd
van een gezellig drankje. Na in 6 jaar
het VWO te hebben afgerond op het
Sint Joris college in Eindhoven moest
er een moeilijke keus gemaakt worden.
Zal ik buiten Eindhoven gaan studeren
of blijf ik voorlopig nog in de stad met de
langste uitgaansstraat van Nederland?
het is dus Eindhoven geworden!

Een kleine 21 jaar geleden werd ik in het
zuiden van Limburg geboren en hier
had ik samen met mijn 2 broers een
onbezorgde kindertijd. Na 6 jaar VWO
op het Bernardinuscollege in Heerlen,
besloot ik om Limburg te verlaten en
Eindhoven te gaan verkennen. Ik voelde
me hier mede door Industria al snel
thuis en na een halfjaar studeren besloot
ik dan ook om de introkampcommissie
te gaan doen. Dit beviel me zo goed dat
ik na Introkamp nog enkele commissies
heb gedaan en dit verklaart dan ook
mijn keuze voor het Industria bestuur.

Volgend jaar heb ik het voorrecht om
de 55e voorzitter te mogen zijn van deze
gigantisch mooie studievereniging,
Industria. Het belooft een innoverend
jaar te worden met het 11e lustrum en
de verhuizing naar Atlas. Als je zin hebt
in een koffie, biertje of gewoon een
gezellig praatje, kom dan vooral gezellig
langs!

Ik ben Dana Leclaire en binnen het
bestuur mag ik dit jaar de rol van
penningmeester vervullen. Voor vragen
over commissiebegrotingen, declaraties
of andere financiële dingen, kun je dan
ook altijd bij mij terecht. Daarnaast
hoop ik jullie komend jaar allemaal te
zien in het bestuurshok, voor een kopje
koffie of thee in de koffiekamer of voor
een borrel in de villa.

Koen van Wershoven

Dana Leclaire

Voorzitter

Stef, 21 jaar en de jongste uit een gezin
met drie kinderen. Ik ben geboren in
het Limburgse Stramproy, een dorp net
onder Weert. Binnen Industria ben ik
actief geweest in de introweek commissie
en de CIA. Bovendien hebben we met de
Business Trip commissie een prachtige
reis naar Milaan georganiseerd. Sinds
jongs af aan ben ik fanatiek volleyballer.
Tijdens mijn Bachelor heb ik kort een
stap gemaakt naar het roeien, waarna
ik afgelopen jaar bij Hajraa weer ben
gaan volleyballen. Daarnaast heb ik
flink een aantal jaar gedrumd, maar
mijn mijn drumstel moest ik helaas bij
mijn ouders achterlaten toen ik naar
Eindhoven verhuisde. Ik kijk er naar uit
samen met mijn bestuur de vereniging
naar Atlas te verhuizen en een hopelijk
prachtig lustrum te organiseren. Dat
gaat gegarandeerd mooie uitdagingen
met zich mee brengen!
Mocht je je aankomend jaar ergens over
opwinden op het gebied van onderwijs,
dan kun je altijd het bestuurshok binnen
komen lopen. Ik kijk er naar uit samen
een biertje te doen in The Villa!

Stef Creemers
Commissaris Onderwijs

Penningmeester
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En verder

Alumni aan het woord
In ‘Alumni aan het woord’ komen elke SCOPE twee leden van alumnivereniging
Alumnia aan het woord. Zij vertellen over hun carrière, huidige werkzaamheden
en de relatie met hun studie.

TEKST Ujendre Ramautarsing en Jacques de Waal DESIGN Ward Beekmans

Ujendre Ramautarsing
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

Na mijn afstuderen ben ik bij Philips
gaan werken. In het begin was het zoeken
naar de juiste functie. Na een jaar begon
ik aan mijn derde functie. Ik werd supply
chain consultant en deed wereldwijd
projecten. Omdat ik meer met klanten
wilde werken ben ik 4 jaar later in de
verkooporganisatie gaan werken als
Customer Service Manager voor 4 jaar.
In die periode heb ik heel veel geleerd op
commercieel gebied wat me later goed
van pas is gekomen. Daarna ben ik even
supply chain manager geworden van
een business unit en was ik wereldwijd
verantwoordelijk voor de supply chain
performance van deze unit. Ik kwam veel
bij leveranciers in China. Maar toen ik
hoorde dat een van de meest innovatieve
fabrieken hier in de omgeving een
nieuwe supply chain manager zocht
ben ik op die trein gesprongen. Al snel
werd ik wereldwijd verantwoordelijk
voor de supply chain van deze business
unit. Het was een mooie periode omdat
het midden in de crisisjaren was, 20082009. Met ons team hebben we toen
echt het verschil gemaakt en heel goed
gepresteerd. Eind 2009 realiseerde ik
me dat ik een geweldige periode had
gehad, maar dat het niet uitdagender
meer zou worden. Ik had veel geleerd
en besloot als zelfstandig consultant
verder te gaan. Ik deed leuke en leerzame
opdrachten in nieuwe omgevingen met
vaak verrassend veel overeenkomsten
met mijn eerdere ervaringen. Vooral
qua verandermanagement. Ik werd ook
regelmatig gevraagd voor opdrachten
die ik niet uitdagend voor mezelf vond.
Het lukte dan regelmatig om de klant te
overtuigen een ander profiel te zoeken
en op een gegeven moment werd ik
gevraagd of ik geen mensen wilde
detacheren, begeleiden en coachen bij
de klant. Uiteindelijk heeft dat erin
geresulteerd dat ik Managing Partner
ben geworden van Inspired-Talent.
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We bieden net afgestudeerden een
supply chain traineeship aan waarin
ze intensief worden begeleid, gecoacht
en getraind, met daarin veel aandacht
voor leiderschapsontwikkeling. Het is
bijzonder mooi om te zien hoe goed en
snel onze mensen zich ontwikkelen, en
hoe tevreden de klanten zijn.
Wat zijn eventuele plannen?

Aan carrièreplanning doe ik inmiddels
niet meer. Wat ik nu doe is iets waarin
ik vanzelf ben ingerold omdat ik het leuk
vind en zo zal het in de toekomst ook
wel gaan. Het is denk ik belangrijk om
flexibel te blijven en met een open blik
om je heen te blijven kijken en kansen te
pakken als je die ziet.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?

Qua supply chain en planningsconcepten
zeker. En ook qua systeembenadering. Ik
stel regelmatig de vraag wat het probleem
is, en wie het probleem heeft. Regelmatig
haal ik het boek Productiebeheersing en
Material Management van de plank om
iets op te zoeken, of de trainees iets uit
te leggen.
Is je werk vooral kwantitatief of kwalitatief?
Heb je daar bewust voor gekozen?

mensenaspect boeiend vind. Dat is zeker
een bewuste keuze om dat te combineren.
Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?

Ik heb altijd veel bijbaantjes gedaan, ook
in fabrieken. Op een bepaald moment
ben ik via Integrand een klein bedrijf
gaan helpen met de implementatie van
ISO9002. Ik wist er eigenlijk niks van
toen ik de directeur zei dat ik wel kon,
maar het werd een hele mooie opdracht.
Na die opdracht heb ik een vergelijkbare
opdracht voor Philips gedaan en daarom
wilde ze me na mijn afstuderen ook
graag hebben. Maar ook mijn ervaring
in fabrieken hebben me veel inzicht
gegeven in de dynamiek op de vloer
waar je als manager rekening mee moet
houden.
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

Doe de dingen waar je energie van krijgt,
en niet alleen de standaarddingen die
goed zijn voor je CV. Je studieperiode is
een prachtige tijd met ontzettend veel
vrijheid en mogelijkheden. Maak daar
gebruik van. Je carrière wat later beginnen
is geen onoverkomelijk probleem. Als
recruiter ben ik ook erg gecharmeerd van
mensen die het net even anders doen en
daar een goed verhaal bij hebben.

Beiden, omdat ik zowel het kwantitatieve
als het veranderings- en ook het

Ujendre
Ramautarsing
Leeftijd: 45
Jaar van afstuderen: 1997
Functie: Managing Partner
Organisatie: Inspired-Talent

?

Martin Nieboer
SCOPE 4, 2018
Relationship Manager
bij Westpac

Richard Merk
SCOPE 2, 2018
Project Manager
bij Divetro

Jacques de Waal
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

Mijn carrière begon in 2012 toen ik
tijdens mijn studie ben begonnen
als zelfstandig ondernemer in de
telecomsector. Na wat omzwervingen
over de wereld direct na mijn studie
besloot ik me twee jaar later toch weer
te gaan focussen op dit bedrijf. Na
een korte groeispurt kreeg ik in 2016
de kans mijn bedrijf te verkopen aan
Keepgo, een Israëlische Tech startup,
met als voorwaarde dat ik hun Europese
kantoor zou gaan leiden en uitbreiden.
Daar ben ik nu alweer twee jaar met veel
plezier mee bezig.
Wat zijn eventuele plannen?

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

Veel vaker dan je denkt. Een snelle
analyse uitvoeren op de verkoopcijfers

Alumnia is de alumnivereniging van
Technische Bedrijfskunde en Technologie
Management van de TU Eindhoven. Wij zijn
een platform voor alumni en aankomende
alumni om van elkaars contacten, relaties,
competenties, kennis en ervaringen te
proﬁteren. Leden van alumnivereniging
Alumnia organiseren bijeenkomsten
waarbij u als alumnus altijd welkom bent.

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

Vooral kwalitatief. Het is geen bewuste
keuze, maar onderdeel van de fase
waarin ons bedrijf zich nu bevindt.
Vanuit mijn rol als branch manager
ben ik veel bezig met het motiveren en
aansturen van ons team, met zaken als
HR, accounting, marketing, inkoop en
sales. De diversiteit trekt me eigenlijk
wel aan.
Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?

Tijdens mijn studie heb ik een vijftal
commissies bij Industria/Interactie
gedaan. Verder heb ik tussen mijn
bachelor en master drie maanden een
fulltime taalcursus gedaan in Oxford. Tot
slot een exchange semester in Taipei. De
commissies en de buitenlandervaring
zijn cruciaal geweest voor mijn
carrière. Vaak overigens onbewust;
buitencurriculaire activiteiten leren je
om dingen in perspectief te plaatsen en
om uit je comfortzone te stappen. Een
cruciaal onderdeel van je ontwikkeling
als student.
Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?

Gebruik
de
tijd,
vrijheid
en
onbezorgdheid die je als student hebt
goed. Je realiseert je later pas hoe
uniek die luxepositie was, nadat je een
paar jaar aan het werk bent geweest
en
allerlei
verantwoordlijkheden
hebt
gekregen
(verzekeringen,
hypotheek, familie, medewerkers, etc.).
Commissies, reizen, feesten, studeren:
de studententijd is een unieke tijd in je
leven, haal daar dan ook het maximale
uit. Blijf ambitieus, wordt niet lui en
vermeid een zesjescultuur. Work hard,
play hard, that’s the students’ spirit.

Jacques de Waal
Leeftijd: 29
Jaar van afstuderen: 2014
Functie: General Manager
Organisatie: Keepgo Europe

v

Voorlopig heb ik mijn handen vol aan
het in goede banen leiden van de groei
van Keepgo Europe. Keepgo is een leuke
ambitieuze club waar ik me nog wel een
tijdje kan vermaken. De telecomsector
bevalt me erg goed, vooral vanwege de
hoge mate van innovatie en de snelheid
waarin nieuwe technologieën elkaar
opvolgen. Tien jaar geleden bestonden
er bijvoorbeeld nog geen iPhones, vijf
jaar geleden zijn de meeste mensen
pas mobiel internet gaan gebruiken en
we betaalden nog €10/MB zodra we de
grens over reden. Ook nu zijn er weer
allerlei nieuwe technologieën waar we
op moeten inspringen, zoals 5G, eSIM
en IoT. Stilzitten is geen optie in deze
branche.

in Excel, even wat regels VBA code
schrijven om een routinetaakje te
automatiseren. Pas als je erover na gaat
denken realiseer je je dat het allemaal
vaardigheden zijn die je in Eindhoven
hebt geleerd. Verder natuurlijk de
soft-skills, een kritische houding, een
analytisch denkvermogen; allemaal
resultaten van een degelijke opleiding.

Erik Kemper
SCOPE 4, 2018

Jasper van Rijn
SCOPE 2, 2018

General Manager
bij Bfree Promotion

Director Retail Supply
Chain
bij IG&H
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Alumnia Bestuursupdate
Pijlers van Alumnia

Begin dit jaar tijdens onze ALV hebben
we drie pijlers besproken die de basis
vormen voor de activiteiten die we
organiseren. Deze willen we graag nog
een keer onder de aandacht brengen.
Daarnaast hebben we in juni ons
zeiltalent ontdekt tijdens onze jaarlijkse
Outdoor Activity.
Pijlers van Alumnia

De drie pijlers van Alumnia Connect,
Inspire en Play geven duidelijk aan
waar Alumnia voor staat. Hieronder
leggen we uit wat wij bedoelden met
deze woorden.
Connect

We brengen onze alumni graag met
elkaar in contact. Je hechte vrienden
zal je nog regelmatig zien, maar het is
natuurlijk ook leuk om te horen hoe het
gaat met degenen waarmee je elke dag
in de collegezaal zat en op donderdag
afsloot in The Villa. Aan de ene kant
creëren we daarom gelegenheden om
je studiegenoten weer eens te zien en
aan de andere kant een mogelijkheid
om ervaringen uit te wisselen tussen
alumni uit verschillende generaties.

Inspire

Onze groep alumni beslaat een breed
veld aan expertises. Van supply chain
experts tot IT architecten. En van
innovatiemanagers tot ondernemers.
Via de Keynote en TBKx willen we onze
leden inspireren door een podium te
geven aan de nieuwste ontwikkelen in
deze industrieën. Daarnaast willen we
laten zien welke carrièrepaden mogelijk
zijn vanuit onze gemeenschappelijke
achtergrond.
Play

Samen lol hebben! Van leuke tijden
herbeleven
tot
nieuwe,
mooie
herinneringen creëren. We hebben al
veel memorabele momenten samen
meegemaakt en we roepen allemaal
dat we dit vaker moeten doen. Soms is
het dan gewoon handig als iemand het
initiatief neemt om leuke activiteiten te
organiseren. Vanuit Alumnia nemen
wij graag deze rol op ons, zoals tijdens
onze Outdoor Activity!

de gijp ...” Ja, ja het lijken misschien
een paar willekeurige woorden bij
elkaar, maar de alumni die bij de
laatste Outdoor Activity waren weten
inmiddels wat ze betekenen! We hebben
namelijk een workshop catamaran
zeilen gehad. Er stond een genoeg wind
om wat uit te proberen, maar vooral
niet te kapseizen. Natuurlijk was er ook
een kleine competitie om onze nieuwe
skills te testen. In tweetallen moesten
we zo snel mogelijk op het water een
route varen en vervolgens aan land twee
biertjes drinken. Onze eigen Maurice en
Martijn wonnen met deze uitdaging een
paar extra lesjes en openden daarmee
ook de gezellige BBQ en borrel.
Mocht je zelf een goed idee voor een
activiteit hebben, neem dan contact met
ons op. Je kan je natuurlijk ook laten
inspireren door de Keynote over Data
Science in de praktijk bij bol.com of
kom gezellig een drankje drinken bij
onze jaarlijkse Social Drink.

Outdoor Activity 2018: Catamaran zeilen

“Aan de wind!”, “Halve wind!”,
“Afvallen!”, “Oploeven”, “Klaar voor

Activiteitenoverzicht
03
okt

Keynote

23
nov

Social Drink

wo 03 oktober 2018

vr 23 november 2018

Nog niet bekend

18:30

The Jheronimus Academy of Data Science,
‘s -Hertogenbosch

Large Catacombs, Utrecht

Gratis

Gratis

Houd alumnia.nl in de gaten om je in te schrijven.
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TRAINEESHIP
CONSULTANT
Wil jij bezig zijn met
procesoptimalisatie?
Klinkt het adviseren van bedrijven jou als
muziek in de oren?
Ben jij communicatief vaardig en
houd je ervan om problemen en (technische) puzzels op te lossen?
Dan ben jij mogelijk onze
SAP trainee in de dop!

Meer weten of direct solliciteren? Neem contact op met
Myrte of Inge op 073-7511725 of recruitment@itrainee.nl
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Column

Digitale toekomst van Industria
Dit systeem stelt ons onder andere in
staat om bij te houden wie recht heeft
op de felbegeerde gouden villa pas. Na
het invoeren van dit nieuwe fenomeen
is het typische Nederlandse gierige
karakter verdwenen: rondje na rondje
wordt er gegeven om sneller de all-time
uitgaven van 1000 euro te realiseren.
Foto PICSFORYOU

Na ook maar één keer op internet
gezocht te hebben op babyfoons,
wordt je doodgegooid met reclames
van babyfoons. Cookies zijn de
boosdoeners, en het is tegenwoordig
bijna
onmogelijk
een
site
te
gebruiken voordat jij die cookies hebt
geaccepteerd. Jouw internetgedrag
wordt verkocht en gebruikt om
reclames persoonlijker te maken. Dit
gaat soms erg ver: een reclameburea
kon meiden al gepersonaliseerde
reclame van babyfoons sturen voordat
de meiden zelf wisten dat ze zwanger
waren. Dit impliceert dat bedrijven
meer dan ooitw data gebruiken om
gepersonaliseerde reclame te versturen.
Om niet achter te raken is Industria
gebruik gaan maken van een database.
De functie om te voorspellen wie er op
korte termijn een babyfoon nodig heeft
zal nog toegevoegd moeten worden.
De vernieuwde Industria database zal
nuttig zijn voor het generen en opslaan

van informatie over Industria leden.
Deze data zal gebruikt worden om
gerichter en persoonlijker promotie te
kunnen maken voor de verschillende
evenementen. Daarnaast maken we al
langere tijd gebruik van het het VIPS
systeem in The Villa. VIPS houdt
precies bij welke borrels je aanwezig
bent en wat je op deze borrel dan
geconsumeerd en uitgegeven hebt.

De nieuwe database maakt het voor
Industria makkelijker om de juiste
mensen voor de juiste evenementen
te benaderen. Er in mijn ogen voor
en nadelen aan het gebruik maken
van grote databases. Industria moet
dan ook overwegen wat het gebruik
ervan allemaal teweeg gaat brengen.
Zwangerschappen voorspellen gaat
in mijn ogen namelijk nog een paar
stappen te ver.

Koen van Wershoven
Voorzitter Industria

Foto PICSFORYOU

Studeren, waar en wanneer je wil

Digitale transformatie is niet alleen een
onderwerp binnen bedrijven. Vanuit de TU/e
wordt er al een aantal jaar nagedacht over
hoe technologie ingezet kan worden om
het onderwijs te verbeteren. Videocolleges
en digitale toetsing zijn daarvan een mooi
voorbeeld. College kijken, waar en wanneer
je maar wil. Niet alleen wanneer je een live
college niet kon bijwonen, maar ook wanneer
je een stukje uitleg graag opnieuw wilt
bekijken ter verheldering. En digitale toetsen:
binnen een paar seconden voor je nagekeken.
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Massive Open Online Courses (MOOCs)
gaan nog een stap verder dan videocolleges.
MOOCs maken het mogelijk om vanuit
thuis te studeren aan prestigieuze
onderwijsinstellingen als Stanford University,
Imperial College en Princeton University.
Onderwerpen variëren van machine learning
tot aan sociologie, en van gamiﬁcation tot aan
Griekse en Romeinse mythologie. De TU/e is al
een aantal jaar aanwezig op MOOC-platform
Coursera en biedt daarop aan studenten
wereldwijd een aantal vakken aan. Honderd
jaar geleden had zich men niet voor kunnen
stellen hoe gemakkelijk een student heden ten
dage kennis kan vergaren. Deze ontwikkeling
heeft drastische gevolgen voor de ontwikkeling
van bepaalde ‘professionele vaardigheden’ als
samenwerken en presenteren. Ondanks dat
er online samengewerkt kan worden, zal het
contact vaak oppervlakkig en zakelijk blijven.
Innovatieve onderwijsconcepten moeten daar
oplossingen voor bieden.
Naast MOOCs ben ik benieuwd wat voor
mogelijkheden virtual reality kan bieden in het
onderwijs. Zetten we dadelijk een VR-bril op
om een prototype te kunnen bekijken? Kunnen
studenten presenteren voor een virtueel
publiek om zo hun presentatievaardigheden
te ontwikkelen? Of bekijken we een

toeleveringsketen van bovenaf en kunnen we
daarbij virtueel aan de knoppen draaien? De
toekomst zal het uitwijzen. Serious gaming,
een spel met als primair doel onderwijzen in
plaats van puur vermaak, biedt eveneens veel
potentie. ‘The beer game’ is een basaal maar
mooi voorbeeld hiervan. Uiteraard kan dit op
grotere schaal en in meer vakgebieden worden
toegepast.
Als laatste vraag ik me af of studenten over
een aantal jaar in hun keuzeruimte nog steeds
beperkt worden tot de vakken van de TU/e,
of ook kunnen kiezen uit een wereldwijde
catalogus. Ik kan me voorstellen dat de
student van 2040 vooral thuis studeert. Er
zal dan een nieuwe invulling komen van het
‘studentenleven’. Het is namelijk niet per se
meer nodig te wonen in (de buurt van) de stad
waar men studeert. Heeft Industria over twee
decennia leden over de hele wereld wonen?

Stef Creemers

Commissaris Onderwijs Industria
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Foto Hilde Weerts

De wielrenﬁets

Er is iets vreemds aan de gang in m’n
vriendengroep. Allen nog niet zo lang
geleden afgestudeerd. Allen sinds
een paar jaar aan het werk. Young
professionals worden we genoemd.
Yuppen, Dinki’s. We werken hard.
Maken wat extra uren. Want ja, nu is
het moment om die extra meters te
maken. Bier drinken we steeds minder.
En ook katers drukken dus een minder
grote stempel. Maar ja, wat doe je dan
met je tijd. En met je energie?
Nou, daar is het antwoord vrij
eensgezind op, blijkt nu. Je koopt een
fiets. Nee, niet zomaar een fiets. Een
wielrenfiets. Anders hoor je er echt
niet meer bij. Het mag ook niet de
eerste de beste zijn. Er moet toch wel
iets van carbon opzitten. En met een
simpel setje versnellingen kun je ook
niet aan komen zetten bij je vrienden.
(“Wat voor groep heb jij erop?”). De
weekenden staan nu in het teken van
kilometers maken. Toertochtje hier,

dagje zuid Limburg daar. Leuk, sportief,
gezond. Mij hoor je niet klagen.
Maar bij af en toe een potje fietsen
houdt het niet op. Dat is niet genoeg.
Een potje fietsen telt pas als deze
op Strava staat. Strava? Strava! Het
Facebook voor de wielrenner. Deze
app houdt je fietstochtje bij en brengt
naderhand verslag uit. Gemiddeldes,
hoogtemeters, hoe goed je het doet
op bepaalde segmenten: het wordt
allemaal netjes bijgehouden. Meer dan
30 km per uur rijden. Meer dan 500
km rijden in een maand. Koning van
een ‘berg’ worden. We maken elkaar
helemaal gek.

wielerpodcasts. Wielertermen worden
nonchalant
door
willekeurige
gesprekken heen gefietst. (“We lopen
achter met het project, we moeten snel
dit gat gaan dichtrijden”). Voetbal is
niet meer interessant. “Wat heeft PSV
gedaan?” “Geen idee, maar Bauke
Mollema was tweede in San Sebastián.”
Een voordeel voor de niet wielrenners:
de herfst is weer begonnen. Het weer
wordt minder. Dan zal al dat fietsgedoe
vanzelf wel afnemen. Toch?

Cas van Elderen

Alumnus Technische Bedrijfskunde

En ook daar houdt het niet op. We
gaan ons gedragen alsof we al jaren
thuishoren in het wielerpeloton. Alsof
we vroeger met een demarrage uit de
baarmoeder ontsnapt zijn. Wielrennen
is onze levensstijl geworden. Ik
drink thuis uit een bidon. Ik luister
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