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Een nieuw hoofdstuk
Het is een bijzonder jaar. 55 jaar geleden, in 1963 werd Industria opgericht. Dat betekent
dat we het 11e lustrum vieren dit jaar! Tevens gaat een lang verwachte verandering toch
echt dit collegejaar plaatvinden. Een aantal weken geleden klopte er een oud-bestuurslid
van het 38e Industria bestuur, 2001-2002, bij mij aan. Hij vertelde over zijn jaren bij
Industria. Toen al werd er in de wandelgangen rondverteld dat hij toch echt in een
ander gebouw dan het Paviljoen zou afstuderen. Gelukkig heeft hij niet gewacht met
afstuderen tot hij dit kon waarmaken…
Het Paviljoen mag dan niet moeders mooiste zijn, maar we hebben ons hier altijd thuis
gevoeld. In het eerste kwartaal van 2019 gaan we dit gebouw écht verlaten. Gelukkig
komt er iets moois voor terug: een prominente plek voor onze vereniging in Atlas, het
gerenoveerde hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven. Dat betekent niet
alleen een nieuwe plek voor onze vereniging, maar ook nieuw uitdagingen en kansen.
Industria zal, aansluitend op het thema van deze SCOPE, nieuwe manieren van werken
moeten vinden. Wij, het 55e bestuur, kijken hiernaar uit en gaan vol enthousiasme dit
nieuwe hoofdstuk tegemoet.
Industria is niet de enige die nieuwe manieren van werken moet gaan hanteren. Voor
bedrijven is het belangrijker dan ooit om zich aan te passen. Zo licht FLEET een nieuwe
manier van bagage transport toe, vertelt Stijn Steenbakkers over hoe Eindhoven een
Smart City wil worden en biedt Rick Gilsing ons een kijkje in recent onderzoek naar
business model innovation.
Niet alles wordt anders trouwens: de SCOPE is nog gewoon te lezen zoals u gewend was!

Merijn Boer
Hoofdredacteur SCOPE
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Innovative business models
De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van techniek. Processen
worden continu versneld, verbeterd en doorontwikkeld om beter aan te sluiten
bij de dynamische wereld waarin we leven. Flexibiliteit staat hierbij centraal om
zo goed mogelijk aan de verwachtingen en belangen van de klant te kunnen
voldoen. De combinatie van een technologische push en de vraag naar meer
flexibiliteit zorgde voor het ontstaan van een nieuwe propositie.
TEKST Veronique Zijlstra DESIGN Koen Hofstraat

FLEET: Een doorbraak op het gebied
van bagageafhandeling

FOTO Vanderlande

Vanderlande is marktleider op het
gebied van value-added logistiek
en proces automatisering voor
luchthavens. De bagagesystemen
van Vanderlande worden overal
ter
wereld
geïmplementeerd.
Momenteel is een multidisciplinair
team fulltime bezig om een
nieuw
business
model
voor
bagageafhandeling leven in te
blazen. Dit team opereert onder de
naam: FLEET.
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Waar het begon

FLEET is ontstaan door twee
ontwikkelingen:
enerzijds
de
technologie push vanuit ontwikkelingen
in de industrie en anderzijds de sterke
behoefte aan meer flexibiliteit vanuit
de klanten. Dit inzicht ontstond door
samenwerkingen met een aantal
grote klanten. Een bagagesysteem
wordt gewoonlijk ontworpen met
oog op de toekomst, zodat de groei
van een vliegveld direct opgevangen

kan worden door het systeem. Door
veranderende processen binnen de
luchthaven, een verschil in de verwachte
passagiersaantallen en aangepaste weten regelgeving, moet het geïnstalleerde
systeem vaak al aangepast worden
binnen de vijftien jaar waar het systeem
voor ontworpen is. Zo ontstond de vraag
naar oplossingen die beter in staat zijn
om binnen de levensduur het systeem
aan te passen aan de veranderende
behoeften van de luchthaven.

Opening eerste
operationele
systeem
Maandag 5 november 2018 werd het eerste
operationele FLEET systeem geopend op
Rotterdam The Hague Airport. Dit was een
belangrijke dag voor het FLEET team; zij
konden het systeem aan alle aanwezigen
laten zien. Volgens Koen zullen de komende
tijd meer luchthavens volgen.
FOTO Vanderlande

Verder is er een enorme ontwikkeling
gaande omtrent de technologie van
autonome
voertuigen.
Autonome
voertuigen
bestonden
al
in
distributiecentra; dit waren voertuigen
die met lage snelheid een lijn op de
grond volgden. Door technologische
ontwikkelingen zijn deze de afgelopen
jaren doorontwikkeld tot snellere,
minder statische en meer accurate
voertuigen. Vanderlande begon vier
à vijf jaar geleden met de eerste
haalbaarheidsstudies van deze techniek
voor haar markt. Daar hoorde een
nieuwe propositie bij, die tot uiting
kwam in de vorm van een corporate
startup: FLEET.

behoefte aan vaste transporteurs en
sorteersystemen. Een groot deel van
het vaste systeem wordt dus vervangen
door een lege ruimte met autonome
voertuigen die virtueel getekende
paden rijden. In tegenstelling tot
conventionele systemen, waarbij de
klant meestal eigenaar wordt van het
systeem, wordt de FLEET oplossing
aangeboden als service. De klant
betaalt leasekosten en FLEET draagt
zorg voor aspecten als onderhoud en
systeemupdates. Deze propositie is
compleet nieuw in de luchthavensector
en biedt verschillende voordelen
ten opzichte van een conventioneel
systeem.

Wat is FLEET?

Flexibiliteit

FLEET houdt zich bezig met het
ontwikkelen
van
een
compleet
nieuw concept op het gebied van
bagageafhandeling. Een deel van het
FLEET team is volledig gefocust op
de technische ontwikkelingen. Een
ander deel van dit multidisciplinaire
team houdt zich bezig met de
propositie in nauwe samenwerking
met de klant. Aangezien de FLEET
oplossing gebruik maakt van autonome
voertuigtechnologie,
verdwijnt
de

De oplossing zorgt voor flexibiliteit
in de zin van schaalbaarheid en
aanpasbaarheid. In de loop van de
tijd kan de capaciteit meegroeien met
de groei van het vliegveld door meer
voertuigen in te zetten. Daarnaast
kan het systeem makkelijk aangepast
worden, terwijl het operationeel blijft.
De FLEET voertuigen rijden in een
lege ruimte, waardoor een nieuw pad
gemakkelijk in de software getekend
kan worden.

“FLEET is een nieuw business model en
een nieuwe technologie, dus daar komt het
allemaal samen.”

Redundancy

Bij een luchthaven moet het bagagesysteem
in staat zijn altijd te blijven draaien. “Als
het systeem stilstaat, loopt eigenlijk de
hele luchthaven vast”, aldus Evers. Bij
een conventioneel systeem wordt deze
garantie gecreëerd door een tweede lijn te
implementeren, die alleen gebruikt wordt
wanneer de eerste lijn faalt. Bij de FLEET
oplossing zijn de autonome voertuigen
geprogrammeerd om voertuigen met
een technisch probleem simpelweg in te
halen, waardoor de beschikbare ruimte
optimaal benut kan worden.
Onderhoud

Bij een conventioneel systeem moet er
altijd iemand binnen enkele minuten
op locatie kunnen zijn om technische
problemen te verhelpen. Een vrij groot
team moet dus 24/7 beschikbaar zijn. Het
FLEET systeem is beter bestand tegen
technische problemen; een karretje kan
ingehaald en/of aan de kant geschoven
worden tot een monteur aanwezig is om
deze te repareren.
Duurzaamheid

Het business model van FLEET draagt
bij aan circulaire economie, waardoor
deze oplossing duurzamer is dan een
conventioneel systeem. Het leasemodel
maakt scheiding en recycling mogelijk,
omdat FLEET eigenaar blijft van het
systeem. Zij kunnen niet alleen het aantal
benodigde voertuigen leveren, maar ook
de karren terugnemen wanneer het einde
van de levensduur bereikt is. Zo vertelt
Evers: “Doordat we dit als een service in
de markt zetten en zelf eigenaar blijven
van de voertuigen, kunnen we ook veel
beter onze verantwoordelijkheid nemen
in de totale cirkel van de materialen die
DECEMBER 2018 SCOPE
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we in die voertuigen gebruiken”. Een
conventionele lijn moet altijd blijven
draaien, ongeacht het aantal koffers
dat getransporteerd wordt. Bij de
FLEET oplossing daarentegen, kan de
hoeveelheid rijdende voertuigen op elk
moment van de dag aangepast worden
aan de capaciteit die het vliegveld op dat
moment nodig heeft.
Controle over losse koffers

Conventionele systemen zijn vaak
statisch; koffers volgen allemaal dezelfde
lijn. FLEET zorgt ervoor dat bepaalde
koffers met prioriteit anderen in kunnen
halen, bijvoorbeeld koffers die een
bepaalde vlucht moeten halen. Dit biedt
ook mogelijkheden voor de toekomst:
extra services kunnen aangeboden
worden aan de passagiers. Zij kunnen in
de toekomst wellicht hun koffer op een
vastgestelde plaats afhalen, zonder aan
een carrousel te hoeven wachten met een
groot aantal andere mensen.
Naast een lijst aan voordelen, zijn er
nog steeds een aantal uitdagingen, zoals
acceptatie van de klant. Aangezien het
een nieuw concept is, zien enkele klanten
ook risico’s in het leasen van deze nieuwe
manier van bagageafhandeling. Op dit
moment wordt een eerste trial gedraaid
op de luchthaven van
Rotterdam,
waarbij de echte koffers van passagiers
gebruikt worden. Volgens Evers is dit
een goede manier om het systeem aan
de klant te laten zien. “Rotterdam is een
heel belangrijk moment, omdat we het
systeem kunnen laten zien aan klanten
en het kunnen testen in een operationele
omgeving”, vertelt hij. De verwachting
is dat er de komende kwartalen meer
trials uitgerold worden op verschillende
plaatsen.

FOTO Vanderlande
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FOTO Vanderlande

Koen Evers
Koen Evers is de General Manager van FLEET. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan
de Technische Universiteit Eindhoven en is vervolgens begonnen op de R&D afdeling van
Vanderlande. Hij is doorgegroeid tot Programma Manager voor nieuwe ontwikkelingen
binnen het luchthavensegment. Evers miste echter het directe klantcontact en is daarom
gestart als verantwoordelijke voor alle (commerciële) Nederlandse luchthavens vanuit
Vanderlande. Innovatie en techniek hebben Koen altijd gemotiveerd. Beiden kwamen
samen toen FLEET opgericht werd: “Met FLEET zijn we een experiment begonnen over
hoe je je organiseert. Het is een nieuw business model en het is een nieuwe technologie,
dus daar komt het allemaal samen”.

Toekomst

Koen Evers verwacht dat FLEET over
een jaar of vijf een aantal systemen bij
verschillende klanten heeft gerealiseerd.
Momenteel is het FLEET team vooral
bezig met verscheidene kleinere trials.
Wellicht is de startup tegen die tijd
doorgegroeid, zodat ook een aantal
systemen
geïmplementeerd
zijn
bij grotere luchthavens. Anderzijds
verwacht Evers dat de technologie van
autonome voertuigen breder benut gaat
worden. Momenteel rijden operators

FOTO Vanderlande

nog met karren vol koffers naar het juiste
vliegtuig. Over een aantal jaar zouden de
processen op luchthavens door middel
van FLEET verder geautomatiseerd
kunnen worden: van het moment dat je
je koffer afgeeft, totdat deze het vliegtuig
bereikt.

FOTO Vanderlande

Innovative business models
Eindhoven, het Europese Silicon Valley, stad van technologie en innovatie.
Eind jaren negentig verkeerde de stad echter nog in een grote crisis. Om
weer succesvol te worden moest een nieuw businessmodel worden gecreëerd,
waardoor waarde aan de stad kon worden toegevoegd. Wethouder Stijn
Steenbakker neemt ons mee door het unieke businessmodel dat Eindhoven
heeft ontwikkeld.

TESKT Niek de Jong DESIGN Maarten van Asseldonk

FOTO Gemeente Eindhoven
Het toekomstbeeld van gemeente Einhoven door gemeente Eindhoven

Het Silicon Valley van Europa
Polaroid, Enron, Blockbuster en
Lehman Brothers; allemaal voorbeelden
van bedrijven die ooit groot waren maar
dit ongewild en volledig op moesten
geven. Deze teloorgang volgde uit
de onmacht om waarde te creëren in
een veranderende omgeving. Talloze
bedrijven, en zelfs een stad, is dit
overkomen: de grote Amerikaanse
stad Detroit heeft al meerdere keren
faillissement aan moeten vragen.
Ook Eindhoven heeft in de jaren
negentig diep in crisis gezeten. Toch
was de regio Eindhoven in staat het
tij te keren en zich tot een bloeiende
en accelererende stad te ontwikkelen.
De stad is uniek en weet in meerdere
opzichten waarde toe te voegen. Er kan
gezegd worden dat in de loop der tijd
Eindhoven een businessmodel heeft
ontwikkeld dat waarde toevoegt en

succesvol is. Het onderwijs floreert, de
gemeente bloeit en het bedrijfsleven
triomfeert. Daarom gingen wij op zoek
naar het businessmodel dat Eindhoven
uniek en groot maakt.
Eindhoven in crisis

Een groot gedeelte van de Eindhovense
economie bestaat tot op de dag van
vandaag nog uit maak-industrie.
In
Noord-Brabant
wordt
zelfs
meer dan 27 procent van de totale
Nederlandse industriële toegevoegde
waarde gerealiseerd, met Eindhoven
als koploper. Door grote bedrijven
als Phillips, ASML en DAF is de
maak-industrie in Eindhoven sterk
vertegenwoordigd.
Begin
jaren
negentig veroorzaakte dit echter ook
een crisis. In de loop van 1992 liepen
groeipercentages van zowel handel
als investeringen terug en gingen

consumenten minder uit geven.
Hierdoor ging ook de bedrijvigheid
in de industrie snel omlaag en namen
prijzen af. Dit resulteerde in flinke
bezuinigingen bij Phillips en het
faillissement van DAF. In deze jaren
vielen ongeveer 36.000 ontslagen
in Eindhoven. Een derde deel van de
arbeidsmarkt viel weg. Enkele jaren
later verhuisde ook het hoofdkantoor
van Phillips naar Amsterdam, wat
een enorme psychologische dreun
was. Toenmalig burgemeester Rein
Welschen zag in dat hij partners nodig
had om deze teruggang van zijn stad
tegen te gaan. Daarvoor combineerde
hij de overheid, het bedrijfsleven en het
onderwijs. Hieruit ontstond de gebalde
vuist van Eindhoven tegen economische
achteruitgang. Later kreeg deze
samenwerking de naam Triple Helix.

DECEMBER 2018 SCOPE
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Stijn Steenbakkers
Stijn Steenbakkers heeft meerdere diplomatieke en economische
universitaire studies afgerond in Utrecht, Antwerpen en
Rotterdam. Sinds dit jaar is hij wethouder, de jongste van het stel.
Als wethouder in Eindhoven heeft de CDA’er de portefeuilles van
economie, Brainport, innovatie, onderwijs en sport.

FOTO Gemeente Eindhoven

Triple- en Multi Helix

Halverwege de jaren negentig nam
Welschen het initiatief om met Henk
de Wilt van het College van Bestuur van
de Technische Universiteit Eindhoven
en Theo Hurks van de Kamer van
Koophandel te werken aan economisch
herstel. De eenentwintig gemeenten
rond Eindhoven legden per inwoner
tien gulden in, waarmee een fonds
werd gecreëerd, waaruit economisch
veelbelovende projecten werden opgezet.
Brussel verdubbelde dit budget uit het
stimulus programma. Hiermee bouwde
hij als het ware aan een corporatistische
industriepolitiek die wij nu de Triple
Helix noemen. Overheid, bedrijfsleven
en onderwijs werken met veel geduld,
subsidie, inzicht en politieke massage
samen. Hierdoor ontstond er in
Eindhoven een succesvolle combinatie
tussen technologische ontwikkeling en

“Het huis van Thorbecke heeft
geen vierde verdieping, behalve
in Eindhoven.”

ook elke organisatiestructuur. Waar we
in de jaren negentig een Triple Helix
hadden, hebben we tegenwoordig een
Multi Helix. Niet langer alleen een
driehoek tussen overheid-bedrijfslevenonderwijs. Consumenten, burgers,
investeerders,
klanten,
designers,
corporaties en kunstenaars zoeken
naar de nieuwe verbindingen tussen
technologie,
design
en
sociale
innovatie. Dat is wat Eindhoven anno
2018 groot maakt. Samenwerking,
innovatie en technologie zitten in het
Eindhovens DNA. In Eindhoven zit
geen Hightech om Hightech te zijn. Het
is het perspectief van de inwoners om
er maatschappelijke vraagstukken mee
op te lossen. Deze maatschappelijke
vooruitstrevendheid in combinatie
met het reeds genoemde DNA zorgt
voor kracht in het businessmodel van
Eindhoven.
Samenwerking,
maatschappelijk
plichtsbesef, innovatieve instelling en
technische gerichtheid heeft geleid tot
het Europese Silicon Valley: Brainport
Eindhoven. Hét samenwerkingsverband
tussen de bedrijven, kennisinstellingen

maak-industrie. Dit was de basis voor
het unieke innovatie-ecosysteem. De
huidige samenwerking is nog steeds
ingericht via het model van de Triple
Helix, wat maakt dat het een onderdeel
is van het unieke businessmodel van
Eindhoven.
Net zoals Eindhoven heeft ook de
stad Detroit een grote afhankelijkheid
van de maak-industrie. Toch floreert
Eindhoven en crepeert Detroit. Beide
regio’s zijn enorm conjunctuur gevoelig.
Aldus Steenbakkers; “‘Dit is waarom
we samen moesten werken in de jaren
negentig. Maar ook nu is samenwerking
van groot belang!’” De tegenwoordige
tijd is complexer geworden en daardoor
SCOPE DECEMBER 2018
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FOTO Gemeente Eindhoven

en de eenentwintig gemeenten in de
Metropoolregio Eindhoven.
Toen
Thorbecke
in
1848
de
grondwetsherziening uitdacht legde
hij daarmee het fundament voor de
klassieke
bestuursinrichting
van
Nederland. Deze bestond uit drie
verdiepingen: het Rijk, de provincies en
de gemeenten. Daarin werden middelen
verdeeld en beslissingen gemaakt.
Eindhoven heeft hier eigenlijk een vierde
verdieping bovenop gebouwd. Het is
bijzonder en uniek dat de gemeenten
Brainport Eindhoven binnen laat in het
besturingsproces van de regio. Dit geeft
de regio ook een duidelijk profiel, wat
mensen met een affiniteit hiervoor juist
aantrekt. Hierdoor wordt het DNA van
Eindhoven alleen maar meer versterkt.
Het TDK-Profiel

Zoals gezegd hebben de inwoners
van de gemeente een bepaald DNA
ontwikkeld. Zo bracht onder andere
Philips de technologie, Philips en de
Academie voor Industriële Vormgeving,
de voorloper van de Design Academy
het design en instellingen als de
Technische Universiteit de kennis.

Technologie kan vaak worden toegepast
om deze maatschappelijke problemen
op te lossen. Maar er wordt daarmee ook
tegen een probleem aan gelopen. De
toepassing moet er vaak nog komen. Zo’n
15 jaar geleden ontstond in de stad het
besef dat design niet alleen van culturele
waarde is maar juist in combinatie met
technologie en kennis ook een krachtig
instrument voor innovatie en daarmee
ook voor economische ontwikkeling.
Steenbakkers: “‘Een maatschappelijk
probleem aanvechten is natuurlijk
punt één, een technologische oplossing
verzinnen is punt twee, maar dit
bruikbaar maken via design is punt drie”’.
Hiermee wordt, volgens Steenbakkers,
het Technologie, Design en Kennis
profiel compleet. Overal in de stad is dit
te merken; natuurlijk in de sectoren die
hier rechtstreeks mee te maken hebben
zoals grote multinationals als Philips
of ASML. Maar ‘kleinere’ voorbeelden
zijn te vinden in onder andere sport: in
het Pieter van den Hoogenbandstadion
trainen kampioenen met de nieuwste
technologieën. Daarmee wordt ook
weer kennis opgedaan die helpt om
kinderen in Eindhoven nog te beter
leren zwemmen. Dit is maar één van
de voorbeelden die genoemd kan
worden van de mogelijkheden die
Eindhoven heeft met zijn innovatieve
businessmodel. Eindhoven bloeit op dit
moment en dat wordt graag voortgezet.
Smart Society

Een van de toepassingen waar het
hele businessmodel in samenkomt
is het concept Smart Society. Het is
onoverkomelijk dat er in de toekomst
maatschappelijke
problemen
gaan ontstaan in het kader van
huisvesting, milieu, begaanbaarheid
en duurzaamheid. Niet gek wanneer
je bedenkt dat er in 1950 nog maar
30 procent van de wereldbevolking in

steden woonden en dat oploopt tot 60
procent in 2060. Zulke verstedelijking
vraagt ook om nieuwe eisen. “‘Met
Smart City bedoelen we het concept dat
we met innovatieve technologieën het
functioneren van de stad Eindhoven
aanzienlijk kunnen verbeteren”’, zegt
Guus Sluijter, strategisch adviseur van
de gemeente Eindhoven. Zo wordt
bijvoorbeeld
menselijke
activiteit
op Stratumseind onder andere via
open data gemonitord om deze ten
alle tijden in goede banen te kunnen
leiden. In diezelfde straat wordt ook
geëxperimenteerd met het verhogen
van de veiligheidsbeleving van het
uitgaanspubliek via (verandering van)
licht. Verder ligt er al in 70 procent
van heel de stad glasvezel en worden
er 5G pilots in de stad gedraaid.
Daarnaast moet datatechnologie er voor
gaan zorgen dat de stad beter wordt
voor bewoner, bezoeker en bedrijf.
Verkeersregelinstallaties
worden
bijvoorbeeld gedigitaliseerd en straks
aangestuurd door open data. Ook andere
partijen zoals burgers, bedrijven en
whizzkids kunnen gebruik van maken
open data om innovatieve ideeën te
stimuleren.
Eindhoven gebruikt bewust de naam
Smart Society omdat het hier mee aan
wil geven dat de technologieën echt
bijdragen aan de leefbaarheid van de stad
voor iederéén. Ook duidt dit op het feit
dat Eindhoven alleen een Smart City kan
worden wanneer alle partijen in de stad
hier aan meewerken. Geen technologie
die van bovenaf over de inwoners wordt
uitgestort, maar juist samen wordt
ontwikkeld. Eindhoven is ambitieus
in haar Smart Society initiatieven en
fundamenteel in de algemene Smart
City strategie van Nederland. Eindhoven
is voorlopig nog geen Smart City, maar
de weg naar dat doel is inmiddels wel

“Besturen is ontmoeten.”

stevig geplaveid. Er is volop vertrouwen
en met het DNA en het profiel van de
Eindhovenaar is Eindhoven klaar om
een Smart Society te worden.
In het businessmodel van Eindhoven
heeft de gemeente een faciliterende
rol. De oplossing komt niet vanuit
de gemeente, maar wordt wel mede
mogelijk gemaakt door de gemeente.
De oplossing komt uiteindelijk uit
een samenwerking van iedereen in de
maatschappij, zoals het Multi-Helix
concept betaamt. Dat is hoe Eindhoven
in het verleden weerstand heeft geboden
en hoe het nu ook groeit. Het technisch
DNA geeft deze samenwerking nog
meer kracht. Met dit businessmodel is
Eindhoven klaar voor de toekomst, klaar
om een Smart Society te worden.

Operatie Centurion
Operatie Centurion was de grootschalige
reorganisatie en bezuinigingsoperatie bij
het Philips concern begin jaren negentig
die bijna 50.000 mensen wereldwijd hun
baan kostte. Na deze crisisjaren wilde de
directie alle activiteiten naar Amsterdam
verplaatsen. Dit zou inhouden dat zowel
het hoofdkantoor als de productie uit
Eindhoven zou verdwijnen. Door actieve
inmenging van onder meer toenmalig
burgemeester Rein Welschen ontstond
een deal. Alleen de directie verhuisde naar
Amsterdam. In ruil daarvoor bleef de R&Dtak(het Natuurkundig Laboratorium of
NatLab) in Eindhoven en groeide met de
komst van andere bedrijven uit tot de High
Tech Campus. Binnen enkele jaren ontving
deze campus al wereldfaam op technisch
terrein..
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Innovative business models

De grootste ICT-dienstverlener van Nederland, waar werknemers zich thuis voelen
als in een familiebedrijf: dat is hoe Marcella van den Burg en Willemijn Steens
Ordina beschrijven. ICT voor mensen. Dat is het motto van Ordina.
TEKST Merijn Boer DESIGN Koen Hofstraat

Toegevoegde waarde door te helpen
veranderen
Digital Twins, The Internet of Things,
Blockchain en Industry 4.0: Het zijn
trends die gedreven worden door de
digitale transformatie, het thema van
de vorige editie van de SCOPE. De
ontwikkelingen in de ICT-sector gaan
sneller dan waar dan ook. In dit artikel
beschrijven we Ordina opereert in een
snel veranderende markt.

ICT voor mensen

“We proberen de wereld zo digitaal
mogelijk te maken met oog voor de
mensen en hart voor de techniek.”
Zo omschrijft Marcella in het kort
wat Ordina nastreeft. “Bij Ordina is
het belangrijk dat je gemakkelijk een
klik kan maken met mensen. Je kan
iedereen binnen Ordina om hulp

Marcella van den
Burg
Marcella heeft
de studie Facility
Management afgerond in Den Haag. Ze is
daarna terecht gekomen bij Ordina, waar
ze nu vier jaar werkt. Ze heeft in die vier
jaar al vijf verschillende functies bekleed.
Nu is ze Business Unit Manager van Ordina
Talent Power. Haar ambitie en affiniteit met
ICT, gecombineerd met de mogelijkheid
om jezelf op veel verschillende vlakken te
ontwikkelen binnen Ordina, is wat haar
aantrok tot dit bedrijf waar ze met veel
plezier werkt.
FOTO Merijn Boer
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vragen, zelfs de CEO,” vertelt Willemijn.
Naar de buitenwereld vertaalt dit zich in
sterke klantrelaties. Dit is voor Ordina
een belangrijk aspect van het business
model. “Hoe beter we de klant begrijpen,
hoe meer toegevoegde waarde Ordina
kan leveren aan de klant”, voegt Marcella
toe. Ordina probeert in de toekomst de
toegevoegde waarde voor te klant te
maximaliseren door het invoeren van
vijf business proposities, die zich elk
richten op een ander aspect in de ICTsector.
Inspelen op de toekomst

‘High Performance Teams’ is de
eerste
business
propositie
die
Ordina in de markt heeft gezet. Deze
teams zijn samengesteld op basis
van de vaardigheden, kennis en
persoonlijkheden van de werknemers.
We zetten ICT’ers, bedrijfskundigen
en consultants bij elkaar. De teams zijn
goed op elkaar ingespeeld en zo kunnen
ze snel een product leveren aan de klant.
Deze manier van werken is afgeleid van
de Scrum methode. Hierbij wordt er
gewerkt in multidisciplinaire teams die
in korte periodes producten opleveren.

Ordina hoopt met deze business
propositie in te spelen op de wensen van
de klant, die tegenwoordig vaak snel een
oplossing wil voor een probleem.
De tweede business propositie van
Ordina is: ‘Intelligente Data-gedreven
Organisaties’, beter bekend als IDGO.
Marcella licht dit toe: “Elk bedrijf heeft
tegenwoordig data. Daar wil je iets mee
doen. IDGO helpt onze klanten hun
data slimmer in te zetten om het bedrijf
efficiënter te maken.” Samen met de
overige business proposities, ‘Digitale
Acceleratie’, ‘Security and Privacy’ en
‘Business Platform Services’, heeft
Ordina zich gefocust op de grote trends
in de informatietechnologie. “We
geloven dat we met deze proposities
inspelen op de toekomst. Hiermee
kunnen we toegevoegde waarde
leveren aan de klant.” Tot voor kort was
detachering nog de dominante manier
van werken binnen het businessmodel
van Ordina. Het bedrijf focust zich nu op
een andere manier van werken door veel
multidisciplinaire teams in te zetten, te
focussen op de trends van de toekomst
en door veel young professionals aan
te nemen die een frisse blik met zich
meebrengen.

Willemijn Steens
Willemijn studeerde aan de Technische
Universiteit Eindhoven. Na haar bachelor
Technische
Bedrijfskunde
voor
de
Gezondheidszorg, rondde ze de master
Operations Management & Logistics af.
Na haar afstuderen is ze gaan werken bij
Ordina. Ze werd aangetrokken tot het bedrijf
wegens de openheid, de veelzijdigheid en
de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.
Willemijn is nu Junior Business Consultant
bij Ordina.
FOTO Merijn Boer

Young professionals

Elk jaar neemt Ordina 200 young
professionals aan. Zij komen één
jaar lang terecht in de business unit
Talent Power. “Je kan hier een jaar
lang kennis maken met alles wat er te
doen is in de ICT-wereld.” Het bedrijf
biedt jonge werknemers trainingen
aan en laat ze ervaren hoe het is om
aan verschillende projecten te werken.
Na een jaar stroomt men door naar
één van de andere business units

binnen Ordina. Het aantrekken van
nieuwe werknemers in de ICT-sector
is moeilijk, ook voor Ordina. De open
cultuur, de aantrekkelijkheid voor jonge
werknemers en brede mogelijkheden
voor zelfontwikkeling, dat hoort allemaal
bij het moderne businessmodel van
Ordina waarmee het bedrijf klaar wil
zijn voor de toekomst.
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Innovative business models
De Master Thesis Award wordt voor de zesde keer door DOW uitgereikt. Terwijl
de afgestudeerden arriveren, neemt Aram de Ruiter enthousiast de tijd om te
vertellen over DOW: het bedrijf waar hij na zijn studie Technische Bedrijfskunde
al 22 jaar werkt.

TEKST & DESIGN Merijn Boer

FOTO Merijn Boer

Een transparante toekomst
Een groot producent van materialen
en chemicaliën, en tegelijk een zeer
hoogtechnologisch bedrijf: dat is hoe
Aram de Ruiter, Supply Chain Directeur,
DOW omschrijft. DOW opereert
wereldwijd in een business-to-business
omgeving, voornamelijk als producent
van grondstoffen en halffabrikaten. Dit
business model, dat in eerste instantie
vrij simpel lijkt, brengt in de huidige
veranderlijke tijd zijn eigen uitdagingen
met zich mee. Deze uitdagingen komen
ook voort uit de ambities van DOW om
“the most customer centric, inclusive,
innovative and sustainable materials
science company” te zijn.
Modern DOW

DOW heeft over de wereld meerdere
regionale centra die een wereldregio
bedienen. Het bedrijf heeft ervoor
SCOPE DECEMBER 2018

14

gekozen om de organisatie op deze
manier te centraliseren. Alles wordt
afgehandeld vanuit één locatie:
van klantinformatie verkrijgen tot
productieplanningen maken en van
logistieke tot financiële afhandeling. Dit

“We zijn nu bijna zo ver dat we
tijdens onderhoud overal robots
in kunnen zetten. We noemen
dit manufacturing 4.0.”
is de Demand Planning to Fulfillment
organisatie van DOW, die voor Europa
in Terneuzen is gevestigd. Daar komen
orders vanuit Europese landen binnen
via de telefoon of mail. “Gelukkig
zijn we het faxen voorbij”, stelt Aram.
Het business model van DOW kan

worden opgevat als ouderwets, maar
dat maakt DOW zeker geen ouderwets
bedrijf. Naast de hoogtechnologische
oplossingen op het gebied van
materiaalontwikkeling, waar de nadruk
ligt binnen DOW, is er veel aandacht
voor innovatie, wat zich richt op
hoofdzakelijk drie andere aspecten.
In Chicago ligt een commercieel
ontwikkelingscentrum waar in een
creatieve omgeving onderzocht wordt hoe
de verkoopafdeling beter ondersteund
kan worden en hoe interfaces
gebruiksvriendelijker
ontworpen
kunnen worden. Daarnaast worden
activiteiten in de fabrieken van DOW
gemoderniseerd. Robots worden ingezet
om de vaten en destillatiekolommen te
inspecteren. “Het brengt een potentieel
risico met zich mee om deze taak
door mensen uit te laten voor in een

“We zijn op dit moment bezig
met het verkrijgen van feedback
vanuit de klanten.”
Klantgericht

De materiaalontwikkeling neemt
een prominente rol in binnen het
businessmodel van DOW. “We zijn op
dit moment bezig met het verkrijgen
van feedback vanuit de klanten.”
Mensen van de Technical Sales &
Development afdeling gaan veel langs
bij de klanten. Ze kijken mee met de
klant en beoordelen hoe het product
gebruikt wordt. Het is belangrijk voor
DOW dat ze kunnen zien waarom
een product wel of niet werkt. “In de
praktijk zie je vaak makkelijker wat er
beter kan.” De input van deze afdeling
wordt constant gebuikt door de R&D
afdeling in de materiaalontwikkeling.
Daar wordt de feedback van de klanten
meegenomen in de ontwikkeling van
nieuwe producten

Globale trends

Samen met de materiaalontwikkeling
wil DOW met deze R&D afdelingen
inspelen op de vier globale trends die
ze zien: globalisering, urbanisering,
digitalisering en duurzaamheid. “Als
supply chain manager zie ik een grote
trend in de toenemende behoefte aan
transparantie en zichtbaarheid binnen
de supply chain. Men wil een Amazonachtige ervaring, waarin je simpelweg
kunt bestellen via een webwinkel en
je vervolgens je hele bestelling kunt
volgen. Momenteel zijn we bezig om
de inkoop via een soort webwinkel, die
gekoppeld is aan ons ERP-systeem,
te laten verlopen.” In de toekomst zal
het aantal control towers in de supply
chain toenemen. De implementatie
hiervan zal met moderne technologieën
steeds makkelijker worden en dit zal
de transparantie van de supply chain
verbeteren.

“Als supply chain manager
zie ik een grote trend in de
toenemende behoefte aan
transparantie en zichtbaarheid
binnen de supply chain.”
Toekomstmuziek

Aram ziet veel potentie in het gebruiken
van de informatietechnologieën in
de toekomst. Het gebruiken van data
en informatie zal verder geïntegreerd

FOTO Merijn Boer

chemische omgeving. Dat proberen we
te voorkomen. We zijn nu bijna zo
ver dat we tijdens onderhoud overal
robots in kunnen. We noemen dit
manufacturing 4.0”. Als laatste heeft
DOW een ‘Digital Order Fulfilment
Center’, waar wordt onderzocht hoe
het proces van order tot levering
verbeterd en verder gedigitaliseerd
kan worden.

Evertjan Peer en Aram de Ruiter bij de DOW
Master Thesis Award 2018.

moeten worden in het businessmodel.
“Partijen als Amazon die over veel
informatie beschikken kunnen in de
toekomst de regie in een supply chain
keten overnemen. Wij proberen in die
keten meer te doen voor onze klanten,
om zo de regie binnen die keten in
handen te houden. Dat is nu nog
toekomstmuziek.”

Aram de Ruiter
Aram de Ruiter studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. In
1996 rondde hij daar de master procestechnologie af. Na zijn afstudeerproject bij
DOW, kreeg hij daar een baan aangeboden. Inmiddels werkt Aram al 22 jaar bij DOW
en heeft hij al 12 functies kunnen uitvoeren, inclusief meerjarige verblijven in India
en Amerika.
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Carrière
AME is een snelgroeiende organisatie die hightech elektronische systemen
ontwikkelt en produceert. AME’s integrale benadering combineert kennis van
elektronische systemen, mechatronische systemen en software ontwikkeling
tot hoogwaardige en kostenefficiëntie oplossingen. Dit Eindhovense bedrijf
richt zich op verticale integratie, door het hele proces binnenshuis uit te
voeren, oftewel van ontwikkeling tot en met productie. SCOPE sprak met twee
Technische Bedrijfskundige, Wouter Peters en Arjen Schröder, om erachter te
komen wat werken bij dit bedrijf zo uitdagend maakt.
TEKST & FOTOGRAFIE Emma de Bruijn DESIGN Merijn Boer

FOTO AME

Factory of the future
De technische speerpunten waar AME op
richt zijn Power conversion, Internet of
Things (IoT) en Sensing and actuating.
Met deze technologieën ontwikkelt
AME innovatieve producten met en
voor de leidende OEM-bedrijven en
wetenschappelijke instituten. AME maakt
geen gebruik van een gestandaardiseerd
product portfolio, maar bezit een breed
technologie portofolio en past dit toe op
de specifieke vraag van de klant. AME
richt zich op diverse markten, waaronder
Electric Vehicles, Industrial automation,
Offshore en Home appliances. Hierbij
wordt technologie uit de elektronica,
mechanica en software disciplines
gecombineerd tot een totaal product.
SCOPE DECEMBER 2018
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Innovatief Concept

Terwijl de meeste bedrijven zich
tegenwoordig focussen op hun core
business en steeds meer uitbesteden,
richt AME zich juist het inbesteden
van kritische productie technologieën,
oftewel verticale integratie. De reden
waarom AME richt op verticale integratie
is: Het totaalconcept van design en
ontwikkeling tot het produceren van het
eindproduct gebeurt binnenshuis, om
complete oplossing te kunnen bieden
aan de klant. Daarom heeft AME meer
kennis van verschillende disciplines
in huis gehaald, zowel op het vlak van
ontwikkeling als productie. AME kan
hiermee het complete product leveren.

Alle productieprocessen van AME
zijn
hoog
geautomatiseerd
en
gestandaardiseerd. Door technieken te
hergebruiken en de productielijnen te
standaardiseren, is AME in staat zeer
hoog kwaliteitsniveau te halen op een
kosteneffectieve manier. Hiernaast
draagt dit ook bij aan de betrouwbaarheid
van de aangeboden oplossingen.
Door de verticale integratie wordt de
afhankelijkheid van andere partijen
verminderd, bijvoorbeeld op het gebied
van onzekere levertijden en kwaliteit.
Door de hoge mate van automatisering is
er minder kans op fouten. “Standardize,
automate and integrate” zijn de
kernwoorden van AME.

Wouter Peters

Arjen Schröder

Wouter begon in 2016 als logistics
engineer bij AME. In eerste instantie
werkte hij vooral aan magazijnprojecten,
maar vervolgens is hij doorgeschoven
als hoofdverantwoordelijke voor de
planning van een van de productielijnen.
Dit doet hij voornamelijk in een
parttimefunctie naast de master OML.
Bij Industria is hij lang actief geweest als
tapper en heeft hij onderdeel uitgemaakt
van de Induskia- en Congrescommissie.

Arjen is parttime begonnen bij AME
in 2012 naast zijn studie Technische
Bedrijfskunde.
Hij
werkt
vooral
aan projecten op het gebied van
automatisering van informatiestromen.
Hij is door medestudenten bij AME
terecht gekomen om meer relevante
werkervaring op te doen.

Platte organisatie

Doordat
AME
een
platte
organisatiestructuur heeft, kunnen
medewerkers bij AME zich snel
ontwikkelen.
Er
zijn
diverse
doorgroeimogelijkheden
op
verschillende vlakken. Je krijgt bij AME
de kans om verantwoordelijkheden op
te pakken en je projecten tot een succes
te maken.
Blijven groeien

“Binnen 5 jaar naar de 100 miljoen”, dat
is het doel wat AME voor ogen heeft.
Hoe zorgen ze ervoor dat ze deze groei
gaan bereiken? Door zowel gebruik te
maken van de technische speerpunten
als de uitbereiding naar grotere klanten.
De groei kan blijven bestaan door
continue te blijven standaardiseren en
te automatiseren.
Een belangrijk onderdeel om deze
groei te kunnen bewerkstelligen is
het in orde hebben van de logistiek
rondom de productielijnen. Wanneer
deze logistiek niet in orde is, zal AME
de capaciteit van de groei in producties
stukken moeizamer kunnen dragen.
Daarom is de ‘Factory of the Future’
geïntroduceerd. Dit project focust zich
op de kwaliteit van het huidige logistieke

FOTO AME

FOTO Emma de Bruijn

proces en de mogelijkheden richting de
toekomst. In het geval van de ‘Factory
of the Future’ kan kwaliteit vooral
worden omgebracht in continuïteit,
betrouwbaarheid
en
efficiëntie.
Hierbij spelen standaardisering en
automatisering weer een sleutelrol. Het
verminderen van menselijke interventie
in de logistiek zal de betrouwbaarheid
verhogen en er zullen minder fouten

“De ‘Factory of the
Future‘ is een van de vele
automatiseringsprojecten waar
AME aan werkt om klaar te
zijn voor te toekomst.”
gemaakt worden. Geautomatiseerde
systemen zorgen ook voor continuïteit
betreft het aanleveren of opslaan van
goederen doordat de systemen ook in de
nacht door kunnen gaan. Verder zal dit
de werkdruk beter verdelen en algehele
logistieke proces ook schaalbaar maken
richting de toekomst. Maar, zoals eerder
al aangegeven, speelt standaardisering
hier ook een belangrijke rol in. Op dit
moment wordt alles namelijk al in een
gestandaardiseerde verpakkingseenheid
richting de productievloer uitgeslagen.

Maar deze standaardisatie vindt dus
pas plaats bij de uitslag van goederen
vanuit het magazijn, terwijl juist dit
ontkoppelingspunt
van
essentieel
belang is voor de ‘Factory of the Future’.
Door dit ontkoppelingspunt van het
ompakken van de goederen namelijk
naar voren te halen in het logistieke
proces en de inkomende goederen
al in gestandaardiseerde maten op te
slaan, zal een volledig geautomatiseerd
magazijn geïmplementeerd kunnen
worden, waardoor uiteindelijk de
uitslag richting de productievloer ook
vlekkeloos kan verlopen.
Werken bij AME?

Als je ervoor kiest om bij AME te komen
werken betekend dat toegang krijgen tot
een talentvolle, ambitieuze omgeving
met een ervaren team van professionals.
Dit alles met een duidelijke focus op
persoonlijke en professionele groei.
Kennismaken met AME is eenvoudig,
wij bieden stages, afstudeeropdrachten,
parttime en fulltime banen aan. Om
te ervaren of AME bij je past, kun je
contact opnemen via onze website
(www.ame.nu) of stuur een e-mail naar
recruitment@ame.nu.

FOTO AME
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TRAINEESHIP
CONSULTANT

ADVERT 2
Optimaliseren van processen
iets wat jij geweldig vindt?
Dan krijg jij voor 2019 een SAP
Traineeship van onze Sint!

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

25 jaar SCOPE

SCOPE: De hoofdredacteur van het
academisch jaar 2014/2015
In het kader van het 25-jarige bestaan van SCOPE, gaan we dit jaar iedere editie
even terug in de tijd met een voormalig hoofdredacteur van het blad. Deze editie,
de laatste van het jaar 2018, kijkt SCOPE terug met Joep van den Bogaert.
Joep was hoofdredacteur in het academisch jaar 2014/2015.
TEKST Jade van der Linden DESIGN Jef van den Buijs

Het is nog niet lang geleden dat
Joep van den Bogaert als Project
Manager bestuurslid van Industria
was en hiermee ook hoofdredacteur
van de SCOPE. De veranderingen
die Joep heeft doorgevoerd zijn nog
steeds duidelijk merkbaar in de
totstandkoming van de SCOPE. We
kijken terug op een periode waarin werd
gewerkt aan de zichtbaarheid van de
SCOPE, uitbreiding van de commissie
en verbetering van het proces.
Meer vrijheid voor de redacteurs

“Ik vond mijn eerste SCOPE wel
spannend” geeft Joep aan. Van de een op
de andere dag moest hij een commissie
van 25 à 30 studenten begeleiden en
was hij verantwoordelijk voor de inhoud
van de SCOPE. De SCOPE, toen al
ruim twintig jaar oud, ging gepaard
met veel verantwoordelijkheden voor

de hoofdredacteur. Toentertijd werd
van de hoofdredacteur verwacht de
inhoud van de SCOPE in zijn eentje
te bepalen. Voor ieder artikel moest
de hoofdredacteur regelen wie er
geïnterviewd werd om dit vervolgens
in te plannen. Aansluitend moest de
hoofdredacteur tegen een redacteur
vertellen waar, wanneer en wie hij
moest interviewen. “In mijn eerste
SCOPE was dit nog zo. Dit is het eerste
wat ik heb veranderd. Het was voor mij
veel te druk; de SCOPE is maar een
onderdeel van je bestuursfunctie, maar
ik was er bijna fulltime mee bezig.
Bovendien hadden de redacteurs ook
veel meer input te bieden. Daarom heb
ik vanaf mijn tweede SCOPE gezegd dat
er meer inbreng vanuit de redacteurs
moest komen om samen een SCOPE
te maken. Er zitten heel veel creatieve
mensen in de groep.”

Joep had veel vrijheid als hoofdredacteur,
maar niet de tijd om in zijn eentje deze
vrijheid te benutten. “Ik had wel veel
vrijheid, maar eigenlijk te weinig tijd
om veel aandacht te besteden aan wat
er in de SCOPE kwam. Toen heb ik
besloten om die vrijheid meer uit te
smeren over de groep en zo meer input
van de mensen te gebruiken.”
Vanaf de tweede SCOPE van Joep,
de eerste SCOPE van 2015, is de
commissie op een andere manier
te werk gegaan. Er werd een
brainstormavond georganiseerd om
tot ideeën voor artikelen te komen.
Het onderwerp besprak Joep voor
de brainstormsessie al met enkele
betrokken leden van de SCOPE om zo
tijdens de brainstormsessie effectief te
werk te gaan. De leden van de SCOPE
konden hun ideeën inbrengen en

Joep van den
Bogaert
Joep van den Bogaert was in het
academisch jaar 2014-2015 als bestuurslid
Project Manager van Industria. In datzelfde
collegejaar was Joep hoofdredacteur van de
SCOPE. Joep heeft zijn master Operations
Management & Logistics cum laude
afgesloten en is nu post-master PDEng
(Professional Doctorate in Engineering)
trainee in data science op Jheronimus
Academy of Data Science in Den Bosch.
Momenteel is hij bezig met een project
bij de brandweer in Amsterdam om
met gebruik van data te kijken hoe de
hulpdiensten eerder aanwezig kunnen zijn
bij incidenten.

FOTO Anne Kreté
DECEMBER 2018 SCOPE

19

FOTO Anne Kreté

“De covers maken was het leukste aan SCOPE. Dan wordt het
concreet wat je naar de mensen thuis gaat sturen.”
ermee aan de slag gaan. “Aan het einde
van een brainstormavond verdeelden
we ook meteen de taken; wie gaat wie
benaderen en wie gaat welk interview
plannen. Zo hebben we er veel meer een
groepsproces van gemaakt.”
Joep geeft aan dat dit voor meer
motivatie heeft geleid bij de redacteurs.
“Ik heb het idee dat mensen hierdoor
wel enthousiaster zijn geworden, omdat
je meer vrijheid krijgt en kan nadenken
over wat leuk zou kunnen zijn om er
vervolgens zelf mee aan de slag te gaan.
Dat voelt heel anders dan een artikel
opgelegd krijgen van de hoofdredacteur.”
Zichtbaarheid verbeteren

In zijn tijd als hoofdredacteur heeft
Joep veel gedaan om de zichtbaarheid
van de SCOPE te verbeteren. Zo zijn
er infolunches georganiseerd om
studenten kennis te laten maken met
de SCOPE en ze te enthousiasmeren,
is het proces veranderd om zo nieuwe
redacteurs te motiveren, is er een banner
gekocht die (nog steeds) boven het
paviljoen hangt wanneer er een nieuwe
SCOPE uitkomt en hingen er op een dag
SCOPE DECEMBER 2018

20

opeens vele covers van de SCOPE door
het paviljoen aan heliumballonnen.
De commissie bestond toentertijd uit
vooral masterstudenten. In 2015 heeft
Joep veel bachelorstudenten weten te
motiveren om aan te sluiten bij de SCOPE.
Mede hierdoor was zijn tweede SCOPE
een succes. “De SCOPE over 3D-printen
was voor mij zelf wel echt de leukste
SCOPE. De eerste publicatie nadat we
met dat nieuwe proces hebben gewerkt.
Je ziet dat we vijf thema-artikelen hadden,
omdat we veel meer input vanuit de
commissie hadden en veel meer mensen
dingen aan het regelen waren. Ook drie
carrière-artikelen, we hadden er dus meer
mensen bij en we zetten iedereen op een
betere manier in. Gecombineerd met een
heel leuk thema, 3D-printen, wat je ook
van verschillende kanten kan belichten.
Deze SCOPE was op tijd klaar en lag op
de eerste dag van de maand bij de leden
op deurmat. Dit was voor mij een mooi
resultaat, vaak werd het toch een week
later. Deze oplage liet zien dat het nieuwe
proces beter werkte, niet alleen qua
inhoud, maar ook qua planning. Dit is de
SCOPE waar ik het meest trots op ben.”

Creatief en concreet

Op de vraag wat het leukste was aan
SCOPE antwoordt Joep “de covers
maken. Dan wordt het ook concreet wat
je naar de mensen thuis gaat sturen,
dat is toch het eerste wat ze zullen
zien. We deden ook altijd ons best om
daar iets creatiefs mee te doen.” Als
voorbeeld noemt Joep de SCOPE over
3D-printen, met een creatieve cover
waarin legopoppetjes, suikerklontjes en
blauwdrukken te zien zijn. Een ander
gaaf voorbeeld dat Joep benoemt is de
cover van de SCOPE over Changing
Technologies, waar te zien is dat een
auto verandert in een Transformer.
Standaard kun je deze covers zeker niet
noemen, creatief wel.
Als bijzondere ervaring van de SCOPE
blijven bij Joep toch de deadlines voor
de drukker hangen. “Dat je dan toch nog
met je hoofd-lay-out tot midden in de
nacht in InDesign de puntjes op de i aan
het zetten bent.”

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. In deze SCOPE blikken we voor de laatste keer terug op
de jaargangen achttien tot en met vierentwintig.

Terug in de tijd: SCOPE rond het
twintigjarig bestaan
SCOPE
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Nummer

1

maart 2011

Bedrijfskundig DNA
40 jaar Paviljoen volgens
professor Will Bertrand
Pagina 08

Radboud van Delft aan het roer van
Greenpeace Nederland
Pagina 12

Baptiest Coopmans, TBdk alumnus,
is Managing Director KPN Nederland
Pagina 16

En verder SMS Succesvol Ondernemen AAN - Onderwijs in Oeganda Promoveren & carrière maken - Management Consulting in Chicago

Bedrijfskundig DNA: wat is het, is het
meetbaar en waar komt het vandaan?
In deze editie van de Scope, daterende
uit maart 2011, wordt de afgelopen
40 jaar Paviljoen doorgenomen met
Prof. Dr. Ir. Will Bertrand. Daarnaast
komen nog twee andere oud technisch
bedrijfskundigen aan het woord. Zowel
Radboud van Delft die aan het roer
staat van Greenpeace Nederland als
Baptiest Coopmans, Managing Director
KPN Nederland, geven hun visie op het
technisch bedrijfskundig DNA.

Dynamisch samenwerken, wat is
dat eigenlijk en kunnen we daar
een academische visie op geven?
Dynamisch
samenwerken
blijkt
belangrijk te zijn in veel verschillende
branches. Bij Nationale-Nederlanden
gebruikt
men
het
voor
het
optimaliseren van verzekeringsclaims
terwijl er in Haïti in 2010 mee gewerkt
wordt door de samenwerkende
hulporganisaties.
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Nummer

3

september 2011

Dynamisch
samenwerken
Academische introductie door
professor Grefen
Pagina 06

René Grotenhuis, directeur van
Cordaid en de Samenwerkende
Hulporganisaties
Pagina 08

‘Cross Chain’ samenwerking met
4C4More volgens professor De Kok
Pagina 12

Schadeherstel bij NationaleNederlanden
Pagina 17

En verder Elevator Pitch - CIO van ABN AMRO - Werken in Trondheim Trading bij Optiver - Lex Lemmens, Decaan Bachelor College TU/e
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2

juni 2011

Olie
Lucia van Geuns over de
politieke historie van olie
Pagina 07

Exploratie van nieuwe olie door Shell,
met inzichten uit Kazachstan

Een volledige editie over niets meer
dan olie. Onderwerpen als politieke
historie, inkoopbeleid, olievoorraden
en
een
toekomstvisie
worden
allemaal behandeld. Natuurlijk mag
Nederlands grootste bedrijf, De
Koninklijke Nederlandse Shell, ook
niet ontbreken.

Pagina 11

Kerosine-inkoop door Rob Bijl, General
Manager Fuel Air France-KLM
Pagina 16

Een ander perspectief op
olievoorraden door Peakoil
Pagina 20

Toekomstvisie, een wereld zonder olie?
Pagina 22

En verder Jan Fransoo vanuit Boston (MIT) - Eva Demerouti, topvrouw
aan de TU/e - Consulting binnen DSM - Complexe planning bij ASML

Door nieuwe technologieën werd
het mogelijk om tijd- en plaats
onafhankelijk te werken en te
communiceren. Hierdoor werd ook
het nieuwe werken mogelijk gemaakt.
Dit mag niet platgeslagen worden als
‘thuiswerken’. Daar lees je alles over
in deze laatste editie van de Scope in
jaargang 18. Dik Bijl, ambassadeur van
het nieuwe werken, en Wouter Vermijs,
Jip Bisschop en Eveline Krabbendam
van SABIC vertellen over hun ervaringen
met het nieuwe werken.
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december 2011

Het Nieuwe Werken
Dik Bijl, ambassadeur van Het
Nieuwe Werken
Pagina 06

Flex4all binnen SABIC
Pagina 10

Academische blik van Ad Kleingeld
Pagina 15

Frisse Blik op veranderen door Joost
Jolink
Pagina 19

En verder China expert in Nederland en Nederlandse student in China
PostNL, Accenture en Alliander, Discover Infinity, Discover Europe
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Economie
op de pijnbank
Hoe lappen we de economie weer op?
Groei
tijdens een
crisis

Wat 2012
ons zal
brengen

Naar de top
met Emiel
van Berkum

Pagina 15

Pagina 30

Pagina 36

Jaargang 19 opent met het thema:
‘Economie op de pijnbank’. De crisis
is in deze tijd nadrukkelijk aanwezig
en daarom centraal in deze SCOPE. Er
wordt onder andere gesproken met CEO
Investment Management ING over hoe
de wereld er voor staat in de crisis. Ook
Husa Tranportation, een bedrijf dat juist
groeide tijdens recessie, komt aan bod.
Verder kijken we naar het bagagesysteem
van London Heathrow door VanDerLande
Industries met oog op de aankomende
Olympische Spelen dat jaar.

In deze editie van de SCOPE staat de
logistiek in steden centraal. Hoe wordt
er omgegaan met de bevoorrading
van een stadscentrum? Zowel een
gemeentelijk aspect wordt aangedaan
door de gemeente Eindhoven, als het
bedrijfsaspect door CargoHopper en
Lekkerland. Transport professor Tom
van Woensel vertelt over zijn kijk
op de stadsdistributie. Verder heeft
de ‘Elevator Pitch’ een nieuw jasje
gekregen. In deze editie: Jacques de
Waal van Wereldwijd Wi-Fi.
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E-commerce
Van winkel naar web
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september 2012

City logistics
Nieuwe stappen richting
de efficiëntste Last Mile
CargoHopper

Tim Selten

Elevator Pitch

Efficiënt door

Studeren op

Nergens zonder

de stad

zijn Argentijns

internet

Pagina 09

Pagina 22

Pagina 24

De afgelopen jubileum jaargang editie
begint in de e-commerce sferen, met
onder andere een interview met de
CEO van Docdata, het bedrijf dat zorgt
dat jouw pakje morgen al bezorgd
wordt. In deze lustrum editie komen
alle covers van de voorgaande SCOPE’s
naar voren en een uitgebreid verslag
van hoe het blad tot stand komt, van
interview tot deurmat.
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Outsourcing
Waar ligt de grens?
DAF

Elevator Pitch

Maersk Line

Wereldspeler

In de lift met

Over Daily

in Eindhoven

Selwyn

Maersk

Pagina 10

Pagina 24

Pagina 33
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Emerging markets
Van megastad tot nanowinkel

SCOPE

Axel Zeijen

5 jaar calculus

Elevator Pitch

Internationaal

Van schijfjes

Van interview

Naar school in

Michiel

WK robot

In 7 maanden

naar Bol

tot deurmat

China

Hochstenbach

voetbal 2013

de wereld rond

Pagina 09

Pagina 24

Pagina 39

Pagina 17

Pagina 20

Pagina 25
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Toekomst
van de zorg
Uitdagingen en kansen in de zorgsector

Outsourcing, waar ligt de grens? Dit
vraagstuk komt aan bod in deze editie.
Onder andere professor Arjan van
Weele en Jos Smeetster uit de Raad van
Bestuur van DAF proberen een antwoord
te geven. Transport bedrijf Daily Maersk
komt ook ruim aanbod. Het bedrijf
licht de logistiek van een schip met een
capaciteit van 15.500 containers verder
toe. Alumni Servaas Arts vertelt over de
verschillende banen die hij heeft gehad
in het buitenland na het afronden van
zijn studie.

Een belangrijk aspect binnen de
studie bedrijfskunde is omzetten van
een innovatie tot een marktsucces.
Niet gek dat deze SCOPE het thema
‘Selling Technology’ heeft gekregen.
Verschillende bedrijven lichtten de
successen hun verkochte technologie
toe, of vertellen juist hoe zij de markt
willen veroveren. Baukje Osinga
licht verder het ingevoerde Bachelor
College-concept verder toe. Maar
ook: de eerste stapjes richting de
verhuizing.

Docdata

In de 25e jaargang kwam is het thema
aan bod, maar ook in jaargang 20 werd
de toekomst van de zorg besproken.
De zorg en daarbij komende zorgen
worden uitgebreid besproken. Een zeer
interessant faculteit-artikel over twee
studenten die topsport combineren
met hun studentenleven in Eindhoven,
vind je ook terug in deze editie van de
SCOPE.
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Selling technology
Van innovatie tot marktsucces
Elevator Pitch

Baukje Osinga

Het Paviljoen

Digitale

¡Viva la

De stap naar

workshopper

Revolución!

campus 2020

Pagina 28

Pagina 30

Pagina 46

Emerging markets is het krachtige
thema waar dit nummer zich op
focust. De editie focust zich op sterk
opkomende markten. De artikelen
‘Miniwinkeltjes in mega steden’,
‘Nieuwe markten nieuwe kansen’ en
‘God created life, the rest is made in
China’ zijn artikelen die zeker de moeite
waard zijn om nogmaals te lezen.
Verder staat er in dezo SCOPE ook een
interview met Michiel Hochstenbach
vijf jaar later.

Deze editie staat bomvol interessante
artikelen over het fenomeen Big Data.
Drie grote bedrijven, IBM, Google en
PostNL, vertellen hun ervaringen met
de data gedreven wereld. Ter afsluiting
van dit lustrum jaar, is er ook een
interview met Jos Bedet: één van de
drie oprichters van studievereniging
Industria.
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Big data
Big business or big brother?

Zorgbedrijven

Elevator Pitch

Optimalisme

IBM

Nico Dellaert

Jos Bedet

Innovatie

There’s a new

Studentcolumn

Big Blue, Big

Poker en

Het begin van

tijdens crisis

game in town

Noor Rijk

Data

modelleren

Industria

Pagina 11

Pagina 14

Pagina 26

Pagina 09

Pagina 26

Pagina 38
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Fast Moving
Consumer Goods
Kleine marges, grote winsten

In de eerste editie van de 21e jaargang
van de SCOPE wordt, onder de leiding
van Maarten Koek, het concept van Fast
Moving Consumer Goods onder de loep
genomen. Samen met professor Arjan
van Weele wordt er gekeken wat de
uitdagingen zijn en samen met Jumbo
Supermarkten wordt er geanalyseerd
wat deze uitdagingen voor gevolgen
zullen hebben in het dagelijkse leven.
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Onmogelijke
logistiek
Is het ook onhaalbaar?

Jumbo

BEST-project

Internationaal

Alarmcentrale

ID&T

VLM-

Fast moving

Studiesucces

Afstuderen in

Hoe doen ze

Logistiek bij

scriptieprijs

solutions

voorspellen

het buitenland

het zo snel?

dance events

Jaap Arts

Pagina 08

Pagina 24

Pagina 30

Pagina 09

Pagina 12

Pagina 30

Het 10e lustrum van Studievereniging
Industria is ten einde gekomen. In
nummer drie van het jaar wordt er
kort teruggekeken op een mooi jaar,
vol bijzondere activiteiten. Daarnaast
bevat deze editie een uitgebreid
interview met Sjoerd Romme, de
vroegere decaan van de IE&IS. Er
wordt natuurlijk ook stilgestaan bij
het thema van het congres met onder
andere interviews met Paul Grefen en
Bob Walrave.
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3D Printen
De derde industriële revolutie?
De online

Shapeways

Data Science

wereld van

3D printen

De nieuwe

Bol.com

voor iedereen

master
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Business
Agility

In de laatste SCOPE van de 21e
jaargang, worden de huidige complexe
productieprocessen onder de loep
genomen, samen met hoogleraar
Van Houtum. Daarnaast wordt er ook
vooruitgeblikt op de toekomst van deze
processen. Ook gaan er delegaties van
de SCOPE langs bij VDL ETG, AME en
AkzoNobel.

Slagen in een dynamische omgeving
Congres 2014

Sjoerd Romme

Hoe staat het

Zeven jaar

ervoor?

decaanschap

Pagina 10

Pagina 17
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Complexe
productieprocessen

Internationaal

VDL ETG

Supply chain

Onderwijsprijs

Academic

Handlers van

dirigent bij

Zümbül Atan

days ESTIEM

complexiteit

ASML
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Hoe moeilijk kun je het maken?

Het thema van deze SCOPE was
3D Printen. Verschillende aspecten
van het 3D printen, ofwel additive
manufacturing, werden toegelicht. Van
het ontwikkelen en produceren van
de apparaten tot de toepassingen en
mogelijkheden die het biedt. 3D printen
biedt een kans voor een goedkopere en
duurzame service in de industrie, maar
het is ook inzetbaar voor medische
en artistieke doeleinden. Daarnaast
introduceert deze SCOPE de nieuwe
master Data Science.

In SCOPE nummer 3 werd het thema
Changing Technologies behandeld.
Paul Grefen benoemde IT als de
grootste, veranderende technologie.
De wereld zou stilliggen zonder IT. Er
werden verschillende mogelijkheden
uitgelicht die drones kunnen bieden
voor individuen en bedrijven. In dit
nummer werd ook het 25-jarig jubileum
van Interactie gevierd. In 1990 werd de
Internationale Activiteiten Commissie
opgericht om meer contacten te leggen
met universiteiten in het buitenland.

Wat is nou onmogelijke logistiek? En
is dit nou echt onmogelijk, of vooral
heel complex? In de zomeruitgave van
de SCOPE, wordt dit probleem samen
met Tom van Woensel geanalyseerd.
Er wordt ook een kijkje genomen in de
politiemeldkamer van Eindhoven. Naast
het thema wordt het huidige Bachelor
College onder de loep genomen. En wat
blijkt? Het invoeren van het Bachelor
College was een juiste keuze geweest
van de TU/e.

September 2015

Changing Technologies
The impact on business operations
Drones
De belofte van
de toekomst

GameBus
De app om
gezond te
blijven

25 jaar
Interactie!
Toen en nu
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Pagina 30
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Work Engagement
Krijg jij ook geen genoeg van je werk?
Work
engagement
Duurzame
inzetbaarheid

Coolblue

Pagina 6

Pagina 11

Alles voor een
glimlach

Ingrid
Heynderickx
De nieuwe
decaan
Pagina 22

Pagina 25

De tweede SCOPE van jaargang 22
behandelde het onderwerp Work
Engagement. Het thema werd vanuit
verschillende
hoeken
benaderd:
ambitie, motivatie, bevlogenheid en
een positieve bedrijfscultuur. Daarbij
werd een persoonlijk businessmodel
genoemd, waarmee je als individu tot
inzichten komt in wat je kunt en wat je
het liefste doet. Verder werd de komst
van Osiris geïntroduceerd. Het nieuwe
digitale platform zou beter aansluiten bij
het onderwijsmodel ‘Bachelor College’

SCOPE
nummer
4
ging
over
Internationaal
Transport.
Het
thema werd geïntroduceerd door
het internationaal transportproces
toe te lichten. Dit start bij een
handelstransactie, en daaropvolgend
transportmodaliteiten.
Vervolgens
speelt de douane een rol, waarna het
product een knooppunt als zee- of
luchthaven bereikt en de transactie
afgerond wordt. Efficiënte communicatie
moet ervoor zorgen dat het transport
van A naar B goed uitgevoerd wordt.

SCOPE

Jaargang

22

Nummer

4

Magazine van Studievereniging Industria & Alumni Vereniging Bedrijfskundig Ingenieurs

december 2015

Internationaal transport
De grens over van A naar B
Portbase

Engineering

Roland Berger

Communicatie

Design

Werken in

op de haven

Robot battles

consultancy

Pagina 9

Pagina 22

Pagina 26

DECEMBER 2018 SCOPE

23

SCOPE

Jaargang

23

Nummer

1

Magazine van Studievereniging Industria & Alumni Vereniging Bedrijfskundig Ingenieurs

Maart 2016

Internet of Things
Altijd met alles verbonden
LoRa
De toekomst
is hier

Master
Manufacturing
Systems
Engineering

Column Cas
Lichtpuntjes
in de donkere
dagen

Pagina 12

Pagina 24

Pagina 38

In het 23e jaar wordt er afgetrapt met
‘Internet of Things’. Dit buzzword
wordt tot op het heden nog steeds vaak
gebruikt. De eerste SCOPE van 2016
gaat dit concept verder uitpluizen. Er
zijn interviews gehouden met de IoT
Academy om een duidelijk beeld te
vormen van wat de mogelijkheden met
IoT nou eigenlijk voorstellen. Verder
is men ook op zoek gegaan naar de
mogelijkheden in het bedrijfsleven. Zo
is er langsgegaan bij KPN en SAP, en de
zorgsector.

Hier spreekt de titel eigenlijk al
boekdelen. Voor deze editie gingen de
redacteuren langs bij PostNL, Berco,
en ENS. Deze bedrijven doen allemaal
hun verhaal over de toegevoegde
waarde van het concept “partners
in excellentie”, elk vanuit hun eigen
perspectief. Daarnaast wordt er ook
teruggeblikt op een jaar GameBus. Er
moet nog veel worden ontwikkeld.
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Duurzame Supply Chains
De balans tussen ecologisch en economisch

Jaargang
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Gas, water, licht
Zo vanzelfsprekend, maar hoe zit het eigenlijk?
Smart Grids
Slim
netbeheer
bij Stedin

Atlas
Een nieuw
en duurzaam
hoofdgebouw

Column Cas
Een degelijk
stukje vlees

Pagina 11

Pagina 16

Pagina 39

Beginnen in je schuurtje en eindigen
in een wolkenkrabber is natuurlijk
de droom van elke start-up. Deze
editie kijkt hoe start-ups zich staande
houden en zich kunnen vestigen in de
staus quo. De boodschap hiervan is:
zoek je juiste mensen voor de juiste
plekken.
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Deze editie onderzoekt de markten
die bij Technische Bedrijfskunde af
en toe onderbelicht blijven. Zo gaat
de SCOPE op bezoek bij netbeheerder
Liander, Stedin, en de NAM. Daarnaast
wordt ook de eerste informatie over
het nieuwe hoofdgebouw bekent
gemaakt.

Partners in excellentie

Veel organisaties voelen tegenwoordig
het maatschappelijk plichtsbesef om
zich in te zetten voor het milieu en dus
hun bezigheden te verduurzamen. In
de eerste editie van 2017 komen grote
bedrijven als Bol.com en Procureon
aan het woord over hun inzicht op
verduurzaming. Ook geeft Hanneke
op den Brouw ons inzicht in de
verduurzaming van de overheid.

‘The road to green profit’ of toch ‘the
green road to profit’? Dat is waar deze
SCOPE om draait. Duurzaamheid wordt
steeds belangrijker. Maar kunnen wij een
beslissing op basis van duurzaamheid
al net zo zwaar laten wegen als
winstgevendheid? In deze Scope wordt
daarom aandacht besteed aan het
concept van duurzaam ondernemen.
Ook wordt duurzaam vervoer besproken
en komt Anniek Mauser van Unilever
aan het woord.
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Sustainable Business
The road to green profit

In deze SCOPE wordt Industrie 4.0 van
verschillende kanten belicht. Zo wordt er
begonnen met de Nederlandse variant,
Smart Industry. Verder wordt er gekeken
hoe serviceprovider Atos Industrie 4.0
toepassingen implementeert en naar
hoe Vanderlande de technieken probeert
toe te passen in haar producten. Ten
slotte vertelt Irene Vanderfeesten hoe
met het HORSE project het MKB vooruit
geholpen wordt.

In deze Scope vertelt Berry Veldhoen
over organisaties die extra bezig
zijn met hun beoordeling. DOW en
Wehkamp laten daar vervolgens hun
ideeën over los in kader van het thema.
Ook komt het merk met de iconische
blauwe band, Swapfiets, aan het
woord. Al deze organisaties zijn groot
geworden door te luisteren naar hun
klanten en zetten dit voort.
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25 jaar SCOPE
In deze SCOPE, komt voor de laatste keer een artikel van toen terug, vanwege
het 25 jarige bestaan van de SCOPE. Als afsluiter een artikel over persoonlijke
businesmodellen, wat aansluit bij het thema van deze SCOPE.

Terug in de tijd; Een artikel van toen
Persoonlijke business modellen groeien sterk in populariteit. Het ontwikkelde
Business Model YOU Canvas helpt je om je eigen persoonlijke ontwikkeling in
kaart te brengen en te versnellen. Camilla van den Boom, docent aan de TIAS in
Tilburg en faculteit Industrial Design aan de TU/e, licht dit toe.
TEKST Femke Smulders DESIGN Niek Segers

Business Model YOU
Wat is een persoonlijk business model?

“Een persoonlijk business model is de
manier waarop je als individu waarde
creëert, levert en behoudt voor zowel
jezelf als voor je omgeving. Het is een
manier waarmee je jezelf als persoon
in kaart brengt, waarbij je kijkt naar
je talenten en hoe je deze vervolgens
kunt toepassen in je werk.” Alexander
Osterwalder, onderzoeker op het gebied
van business model innovatie, heeft
het boek Business Model Generation
gepubliceerd en uitgebracht in 2010.
Dit boek beschrijft een hulpmiddel
om tot een passend business model
voor organisaties/bedrijven te komen:
het Business Model Canvas. Deze
methodiek
onderscheidt
negen
bouwstenen waaruit een business
model is opgebouwd: het identificeren
van je voornaamste kanten, de waarde
propositie, de relevante kanalen,
waardoor kiezen klanten voor jouw
bedrijf, welke resources je nodig hebt,
welke activiteiten je verricht, wat het
kost en met wie je samenwerkt.
Na de publicatie van het boek van
Osterwalder, ontstond een discussie
over persoonlijke business modellen.
Net als hoe een bedrijf een business

model heeft, zo heeft een individu ook
een eigen business model. Individuen
zijn net als bedrijven bezig met het
creëren, leveren en behouden van
waarde. Het Business Model Canvas kan
dus niet alleen voor bedrijven ingezet
worden, maar ook voor individuen.
Met het Business Model Canvas wordt
op één pagina weergegeven hoe je
als individu waarde creëert, levert
en behoudt. In 2012 kwam het boek
Business Model YOU van Tim Clark,
dat over persoonlijke business modellen
gaat, uit.

laat ik hem of haar deze negen vragen
beantwoorden om tot een gezond en
werkend persoonlijk business model
te komen”, vertelt Van den Boom. “Het
Business Model YOU Canvas helpt je
om de persoonlijke ontwikkeling vanuit
een ander perspectief te benaderen door
in te zoomen op wat je hebt en wat je
kunt (resources), wat je het liefste doet
(kernactiviteiten) en wat je kent en met
wie je graag samenwerkt (kernpartners).

Het Business Model YOU Canvas

Het stellen van de juiste vragen en het
voeren van de juiste gesprekken met
jezelf, vrienden en collega’s, kan leiden
tot nieuwe inzichten over jezelf, waarbij
je erachter komt wat je écht leuk vindt
en wat je talent is, dan kun je jezelf op
dit gebied ontwikkelen. Zo kun je meer
sturen in je persoonlijke ontwikkeling
en de juiste stappen nemen: een nieuwe
baan zoeken, blijven werken voor
dezelfde werkgever of op zoek gaan naar
een nieuwe functie.

Het Business Model YOU Canvas uit het
boek van Clark omvat in één oogopslag
de negen relevante vragen die je als
individu moet beantwoorden om tot
een goed persoonlijk business model te
komen. “Als ik iemand spreek over zijn
of haar persoonlijke ontwikkeling, dan

Van den Boom vervolgt: “Het gaat er
om wat je zélf wilt. Tegenwoordig wordt
er volgens mij teveel naar functies of
takenpakketten gekeken. Je probeert
jezelf in een functie of takenpakket
te plaatsen. Ik ben van mening dat je

“Wanneer stel je jezelf als doel
om een 9,5 te halen? In plaats
van een 6 op te hogen naar een
8, kun je beter een 8 ophogen
naar een 9,5.”
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anders moet kijken en van jezelf uit
moet gaan. Je moet kijken naar wie
je bent, wat je kunt, wat je hebt en
wat je het liefste doet. Wat vind je nu
écht leuk? Waar ben je écht goed in?
Wanneer stel je jezelf als doel om een
9,5 te halen? In plaats van een 6 op te
hogen naar een 8 kun je beter een 8
ophogen naar een 9,5. Wat je goed doet
nóg beter gaan doen. Dit maakt je veel
aantrekkelijker op de arbeidsmarkt
en leidt ertoe dat werkgevers je graag
aannemen. Bovendien zul je meer
bereiken en heb je ook meer plezier in
wat je doet. In plaats van jezelf in een
functie of standaard patroon te wringen,
kun je veel beter een duurzaam model
bouwen, waarbij je uitgaat van jezelf
en jouw talent. Je kunt veel meer uit
jezelf halen als je je kennis, kunde en
competenties in de – voor jou – juiste
richting ontwikkelt. Zo blijf je dicht bij
jezelf en komt succes meestal vanzelf.”
Wat is jouw 9,5?

“De sleutel voor jouw succes is
intrinsieke motivatie, wat voor mij
ligt in het in kaart brengen van je
persoonlijk business model. Door je
eigen model te doorgronden zul je
meer gericht zijn op wat nodig is voor
jezelf als persoon en zul je meer uit
jezelf kunnen halen. Je krijgt inzichten
in bepaalde vraagstukken voor jezelf,
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waardoor je betere beslissingen kunt
nemen en meer betrokken raakt bij je
persoonlijke ontwikkeling”, vervolgt
Van den Boom. Op deze manier zoek je
naar de motivatie om te werken en wat
voor jou de sleutel is tot engagement.
De tijdspanne waarin je je persoonlijk
model maakt, verschilt per persoon. Er is
geen perfecte manier om een persoonlijk
business model te ontwikkelen. Er zijn
geen vaste regels en waarheden die voor
iedereen gelden. Het Business Model
YOU Canvas helpt je echter wel om de
juiste vragen te stellen om zo inzicht te
krijgen in jouw specifieke situatie. Het
toepassen van deze methode is één van
de vele manieren om je in het proces van
persoonlijke ontwikkeling te helpen.
Door met je persoonlijk business model
aan de slag te gaan, kom je tot inzichten
en daar gaat het om. De inzichten in
wat je kunt, wat je hebt en wat je het
liefste doet, leiden vanzelf tot betere
beslissingen. “Als je wilt veranderen,
wilt groeien en jezelf wilt ontwikkelen,
dan moet je ergens starten. Door het
opstellen van je persoonlijke business
model kun je inzichten in jezelf
verkrijgen om verder te komen.”

Camilla van den
Boom
Camilla van den Boom is docent Business
Model Design bij de faculteit Industrial
Design aan de Technische Universiteit
Eindhoven en aan de TIAS School for
Business and Society in Tilburg. Daarnaast
heeft Van den Boom een eigen bedrijf,
genaamd STURRM. Ze helpt bedrijven
met het ontwikkelen van nieuwe business
modellen en succesvolle strategieën
voor de toekomst. Daarvoor heeft ze als
management consultant bij Accenture,
Andersen en Deloitte gewerkt om
organisaties te helpen met het ontwikkelen
van strategische kaders, business modellen
en organisatiestructuur. Tot voor kort was
zij de COO en eigenaar van Business Models
Inc., een bedrijf dat is gespecialiseerd in
het ontwerp en de innovatie van business
modellen. Van den Boom is momenteel ook
bezig met haar proefschrift over Business
Proces Design. Ze studeerde Internationale
Bedrijfskunde (MSc) aan de Universiteit van
Göteborg en heeft ook aan de Universiteit
van Brighton en aan de Universiteit van
Lüneburg gestudeerd. Ze spreekt Engels,
Nederlands, Duits en Zweeds. Ze is lid van
Mensa International, een organisatie van en
voor zeer intelligente mensen.

Faculteit

Innovatie vraagt om een andere kijk op business modellen dan gebruikelijk is.
In zijn promotieonderzoek op onze eigen faculteit werkt Rick Gilsing aan een
nieuwe, netwerk georiënteerde methode om business modellen op te stellen en
te evalueren.

TEKST Joris Bolhuis DESIGN Maarten van Asseldonk

Haalbare business modellen
opstellen met een netwerk perspectief
Business modellen zijn de vertaling
van de bedrijfsstrategie waaraan
processen en diensten gekoppeld
worden die nodig zijn om de modellen
uit te voeren. Bij capaciteitsgroep
Information Systems wordt er
onderzoek gedaan naar onder
andere de beheersing van specifieke
processen en data mining. Daarnaast
wordt er gekeken naar bedrijfsvoering
waarin het leveren van diensten de
boventoon voert. Processen worden
hier niet op zich bekeken, maar in
hun context geplaatst door te kijken
naar de omgeving en bedrijfsstrategie.
Het abstracte business denken
wordt gekoppeld aan concrete
processen, met als einddoel het
invullen van business modellen met
informatiesystemen.
In
zijn
promotieonderzoek
is
Rick vooral bezig met de business
modellen, en dan voornamelijk
business modellen die erg netwerk
georiënteerd zijn. “Traditioneel zie je
dat een business model zich verhoudt
tot een bedrijf dat iets met een klant
doet: een bilaterale relatie. Dat zie

je heel erg in het Business Model
Canvas. Het focust op hoe je als bedrijf
met je eigen middelen en capaciteiten
waarde creëert voor de klant. Men
denkt in het leveren van producten.
Dat is in de huidige maatschappij met
digitalisatie en globalisatie wellicht
een beetje beperkt. De markt wordt
tegenwoordig gekenmerkt door het
leveren van waarde door middel van
(additionele) services. Aangezien een
bedrijf vaak niet alle competenties zelf
bezit gaat het waarschijnlijk een hoop
andere stakeholders nodig hebben als
partners om waarde te creëren voor
de klant. Je klant is daarin ook een
partij die actief informatie of feedback
aan je teruggeeft over of de waarde die
je creëert past bij zijn belangen.”
Binnen zo’n netwerk van stakeholders
zijn er heel erg verschillende
belangen bij alle betrokken partijen.
De haalbaarheid van het model valt
of staat daarnaast met de participatie

van alle partijen. Het is daarom
belangrijk om vooraf een business
model te evalueren vanuit een multistakeholder perspectief zodat er
voor alle actoren in het model een
positieve waarde uitkomt in termen
van kosten en baten. Dit is de kern
van het promotieonderzoek van Rick.
“In mijn onderzoek ontwikkel ik een
methodiek, een handleiding, om
inzicht te krijgen in de haalbaarheid
van een business model. Ik breng
daarnaast in kaart waar je op moet
letten bij de ontwikkeling van een
business model en welke partijen in
het algemeen een rol spelen.”
C-Mobile

Het werk van Rick richt zich op het
ontwikkelen van business modellen
voor smart mobility projecten. Om het
nut en de effectiviteit van zijn werk te
valideren past hij zijn onderzoek dan
ook toe binnen het door de Europese
Unie gefinancierde C-Mobile project

“In mijn onderzoek ontwikkel ik een methodiek, een handleiding, om
inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een business model.”
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dat slimme verkeersoplossingen
genaamd
cooperative
intelligent
transport systems (C-ITS) uitrolt om
mobiliteitsvraagstukken in Europa
op te lossen. Deze systemen maken
het mogelijk om auto’s onderling
en auto’s en de infrastructuur met
elkaar te laten communiceren.
Voorbeeld toepassingen zijn onder
andere
automatische
voorrang
voor hulpdiensten en dynamische
snelheidswaarschuwingen die zich
aanpassen op het weer.
Volgens Rick zijn dit typische
projecten waarbij heel veel partijen
tegelijk aan waarde aan het werken
zijn. Door de unieke combinatie
aan stakeholders en belangen zijn
de resultaten van zijn onderzoek
vooral toe te passen binnen het
smart mobility domein. Rick: “Er zijn
partijen bij betrokken als de overheid,
technologie leveranciers en de klant,
maar ook externe partijen die voordeel
halen uit de oplossing en mensen
die het niet gebruiken, maar wel
worden beïnvloed.” Hun doelen gaan
verder dan de traditionele kosten en
baten. Zo kijkt de overheid naar het
verbeteren van welzijn en milieu en
kan het voor een bedrijf interessant
zijn om een deel van de financiering
op zich te nemen om hun imago te
verbeteren. Daarnaast is het voor
kleinere bedrijven interessant om
te leren van andere partijen die veel
technologische kwaliteit in huis
hebben.

Theorie en praktijk

Een promotieonderzoek is in het
algemeen vrij theoretisch. Rick is veel
bezig met het ontwikkelen van zijn
model, inlezen, zich de literatuur eigen
maken en up-to-date blijven met de
laatste ontwikkelingen. Daarnaast heeft
zijn onderzoek door zijn rol in het
C-Mobile project ook een praktische
kant, die hem wel bevalt. In de zeven
pilot steden en regio Noord-Brabant van
het project neemt hij deel aan workshops
om met de belangrijkste stakeholders
in interactieve sessies met post-its
business modellen in te vullen voor de

relevante mobiliteitsvraagstukken in
die omgeving.
Hier wordt de door hem en zijn
collega’s
ontwikkelde
ServiceDominant Business Radar gebruikt,
wat een business modelleer tool is die
in tegenstelling tot het Business Model
Canvas expliciet focust op hoe waarde
wordt gecreëerd vanuit een netwerk
perspectief. Met behulp van de radar
zorgen ze er voor dat iedereen ook
echt een voordeel haalt uit de business
modellen en dat er duidelijk wordt
afgesproken hoe het business model

Rick Gilsing
Rick is in 2010 op de TU Eindhoven begonnen aan de bachelor Technische Bedrijfskunde.
Gedurende zijn master Innovation Management werd zijn interesse in business modellen
steeds groter. Een paar maanden voor zijn afstuderen heeft hij de knoop doorgehakt om
een promotieonderzoek te gaan doen. Die mogelijkheid vond hij aan de eigen faculteit bij
Information Systems, waar hij sinds 2016 bezig is met het ontwikkelen van een methode om
business modellen met meerdere stakeholders te evalueren.
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uitgevoerd gaat worden. Rick: “Je
begint de workshop met iets wat heel
ruw is en je eindigt met iets dat vrij
gedefinieerd is. Deze modellen worden
door ons verder uitgewerkt en naar de
stakeholders gestuurd voor feedback
en vormen de basis voor de verdere
implementatie.”
De praktische en theoretische kant
van zijn PhD sluiten goed op elkaar
aan. “De algemene rollen die we
tegenkomen en hun doelen zijn ook
weer belangrijk voor de uitvoering
van het model. Wat wij uit C-Mobile
halen is ook nog eens enorm waardevol
voor het ontwikkelen van ons model.”
Eén van de publicaties die Rick met
zijn collega’s geschreven heeft gaat
bijvoorbeeld over de algemene rollen
die je in een smart mobility vraagstuk in
de praktijk tegenkomt. Die publicaties
zijn voor Rick de manier om wat hij
beschrijft te laten toetsen door andere
onderzoekers. “Het laat zien dat je
datgene waar je mee bezig bent juist
kan verwoorden, dat anderen ook
begrijpen welk probleem je aansnijdt
en dat het waarde heeft.”

Ervaring

Rick is erg geïnteresseerd in de
business en innovatie kant van
bedrijven. “Dat is bij mijn keuze voor
Innovation Management al gaan
borrelen. Het is voor een bedrijf heel
waardevol om continu in beweging te
blijven.” Zijn keuze voor een PhD heeft
hij wel pas in zijn afstudeerproject
gemaakt. “Ik werd in mijn masterthesis

“Het is voor een bedrijf heel
waardevol om continu in
beweging te blijven.”
aangespoord om dingen op een zo
wetenschappelijk mogelijke manier
op te schrijven. Dingen die je in de
praktijk leert te generaliseren en op
te schrijven als iets theoretisch, iets
algemeens en daarbij kennis te creëren
vond ik dusdanig interessant dat ik ben
gaan kijken naar een PhD positie.”

pakken. Wel merkt hij daarbij op dat
het echt ‘zijn’ project is. “Het is een
probleem wat je zelf moet oplossen
en waar je als enige veel kennis van
hebt. De sociale sfeer is goed, maar
iedereen werkt wel echt aan zijn eigen
probleem. Dat kan soms een beetje
alleen aanvoelen.”
Tot slot is zijn PhD voor Rick vooral erg
leerzaam. Hij is naast het opdoen van
kennis over business modellen vanuit
het perspectief van verschillende
partijen ook erg tevreden over de
ruimte die het hem biedt om zichzelf
als persoon te verbeteren. “Je moet
jezelf bijvoorbeeld op conferenties
kunnen uitdragen en je werk kunnen
uitleggen. Daar leer ik veel van.”

Daarnaast is hij erg te spreken over
de vrijheid die hij heeft om een
probleem op zijn eigen manier aan te
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Internationaal
Het facebook van Mark Zuckerberg begon ooit als een kleine startup. Sinds de
oprichting is er steeds meer belangstelling voor en op dit moment is een kwart
van de wereldbevolking actief op Facebook. Dit zorgt ervoor dat de omzet van
Facebook 10 miljard dollar per jaar is.
TEKST Eveneline van Oosterhout DESIGN Merijn Boer

De startups van de toekomst
beginnen vandaag
Elk jaar ontstaan er ongeveer 100
miljoen startups, dit is omgerekend
rond de 3 startups per seconde. Van
deze 100 miljoen startups faalt 90
Procent. De redenen voor het falen van
deze startups lopen erg uiteen, een paar
veel voorkomende zijn: geen behoefte
van de markt, geen geld meer hebben
en niet het goede team hebben. Vaak
is het de combinatie van verschillende
factoren die de startup doen laten falen.
Naast de 90 procent van de startups die
faalt, is er natuurlijk ook een 10 procent
die het wel redt. Hierbij speelt naast
een beetje geluk en een goed idee ook
het totale plaatje van de startup een rol.
Als Entrepreneur is het dus niet alleen
belangrijk om een goed idee te hebben,
dit is namelijk geen garantie dat jouw
idee het gaat maken.
Bussinessbooster evenementen

Via ESTIEM worden er meerdere
evenementen georganiseerd die te
maken hebben met het entrepreneurs.
Dit project is genaamd Bussinessbooster,
waaronder de verschillende Boostevents
en ook de Summer Entrepreneurship
Training(SET) onder vallen. Het doel
SCOPE DECEMBER 2018
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van het Bussinessbooster project is
entrepreneurship te promoten en te
stimuleren onder studenten over heel
Europa.
De
booster
evenementen
zijn
onafhankelijke
evenementen
die
meerdere malen per jaar worden
georganiseerd
in
verschillende
steden. Het idee achter een boost
evenement is dat er een aspect
van het entrepreneurship wordt
uitgelicht en bestudeerd in een week.
Voorbeelden van evenementen zijn:
how to become an entrepreneur, social
entrepreneurship en Lean startup
entrepreneurship.
Het concept van de SET is dat het
een training en mentor evenement
is,
speciaal
ontworpen
voor
studenten die interesse hebben voor
entrepreneurship. Het evenement
vindt jaarlijks plaats in de zomer
op 2 of meerdere universiteiten, de
studenten gaan een week naar elke
universiteit en krijgen daar trainingen
over een verschillend aspect van
Entrepreneurship.

Het ontstaan van Slush
Slush is een tech evenement over startups, dat jaarlijks wordt gehouden in Helsinki. Het
evenement is voor het eerst georganiseerd in 2008 door Helene Auramo, Kai Lemmetty, Ville
Vesterinen and Peter Vesterbacka. Het was op dit moment nog een klein tech evenement
waar zo’n 300 mensen op af kwamen. Sinds 2008 is het jaarlijks georganiseerd waarbij het
elk jaar steeds groter is geworden. In 2013 was het evenement al een stuk groter, met 7000
aanwezigen. Afgelopen jaar waren er 20.000 mensen, 2600 startups, 1500 investeerders en
600 journalisten van over de hele wereld aanwezig. In de afgelopen jaren waren onder de
sprekers: de co-oprichters van Skype, de co-oprichters van spotify en Al Gore.

Naast de SET en de boostevenets bied
de Bussinessbooster ook nog online
courses en een entrepreneurship
community. Het doel van de
entrepreneurship community is om
mensen met gevoel en enthousiasme
voor entrepreneurship en experts
dichter bij elkaar te laten komen,
waarbij er kennis en ervaring kan
worden uitgewisseld.
Via het Bussinessbooster programma
van ESTIEM kun je veel te weten
komen over hoe het is om een
startup te beginnen en alles wat
daarbij komt kijken. Hierdoor kan
je bijvoorbeeld leren hoe je jezelf
verkoopt aan investeerders, hoe je een
goed businessmodel maakt, hoe je je
marketing het beste kan aanpakken en
hoe je je team samenstelt.
Slush

Een van de meer opvallende
evenementen
die
georganiseerd
wordt onder Bussinessbooster is
het Bussinessbooster visits Slush
evenement georganiseerd door de
Local group Helsinki. Tijdens het
evenement heb je eerst een paar dagen
training en daarna ga je een paar
dagen meehelpen als vrijwilliger bij
het Slush evenement. Door vrijwilliger

te zijn bij het evenement krijg je
toegang tot het evenement, waardoor
je nieuwe inzichten kunt verwerven
op het gebied van entrepreneurship en
innovatie.
Het doel van Slush is het faciliteren van
oprichter en investeerders meetings
en het bouwen van een wereldwijde
startup community. Het evenement is

grote namen een toespraak houden.
Buiten de sprekers staan er ook heel
veel startups en bedrijven hun nieuwe
producten te laten zien. Hierbij kunnen
investeerders zien, wat het product
inhoudt en wat het te bieden heeft.
Dit is ook een geweldige kans om als
student rond te lopen en inspiratie op
te doen voor nieuwe ideeën. Ook kan
je hier ervaring en kennis op doen van
startups en bedrijven.

“Het doel van Slush is het
faciliteren van gesprekken
tussen oprichters en de
investeerders en het bouwen
van een wereldwijde startup
community.“
plaats waar je inspiratie kan opdoen,
maar ook veel kan leren van bedrijven
die ook ooit als startup zijn begonnen.
Naast dat Slush veel doet voor bedrijven
en startups is het ook een evenement
voor studenten. Studenten krijgen
de mogelijkheid zich aan te melden
als vrijwilliger en het evenement van
dichtbij te zien.
Het evenement zelf is een combinatie
tussen een festival en een congres.
Bij het evenement zullen meerdere

Anne Wiltschek
Ik heb altijd al mijn eigen bedrijf willen hebben, maar dit gaat natuurlijk niet zomaar. In
verschillende vakken had ik al vernomen dat hier veel bij komt kijken. Dit leer je natuurlijk
niet allemaal in vakken, dus toen ik over het BusinessBooster visits Slush hoorde, wist ik dat
ik daarheen moest! Ik heb twee dagen als vrijwilliger rondgelopen bij Slush, met genoeg vrije
tijd om zelf een kijkje te nemen bij interessante start-ups en een leuk feestje als afsluiter.
Hiernaast hebben we ook nog colleges en trainingen van de lokale hoogleraren gevolgd die
te maken hadden met entrepreneurship en hebben we de Finse cultuur leren kennen. Al met
al was het een erg leuke en leerzame week!
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Elevator pitch
FOTO Niek Segers
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SPIKE
Over SPIKE
SPIKE Technologies ontwikkelt aandrijflijncomponenten voor elektrische voertuigen.
De focus ligt hierbij voornamelijk op
de ontwikkeling en productie van
batterijmodules. Deze modules maken
het voor voertuigfabrikanten mogelijk om
veilige en duurzame elektrische voertuigen
op de markt te brengen.
Oorsprong
SPIKE komt voort uit STORM Eindhoven,
het studententeam dat in 80 dagen rond
de wereld reed op een volledig elektrische
motor, die zij zelf ontwikkelden. Hiermee
wilde STORM een statement maken om
de potentie van elektrisch vervoer aan te
tonen. Nadat het team een kleine twee
jaar geleden na de wereldreis terugkeerde
in Eindhoven, besloten een aantal STORMteamleden om het succesvolle project door
te zetten en een passend vervolg te geven
middels de startup SPIKE.
De potentie van elektrisch vervoer is
ondertussen steeds meer aangetoond.
Het ene na het andere elektrische voertuig
verschijnt op de markt. Het probleem
is echter dat veel van die, voornamelijk
kleinere en elektrische voertuigen, minder
robuust, betrouwbaar en veilig zijn. Ze
zijn dus wel elektrisch, maar hierdoor zijn

ze uiteindelijk allesbehalve duurzaam.
Dit resultaat ontstaat door een gebrek
aan kennis bij zowel de consument als
producent, die vaak voor de goedkoopste
optie gaan.
Veilig & Duurzaam alternatief
SPIKE werkt daarom aan een veilig en
betrouwbaar alternatief door de nieuwste
batterijtechnologie te combineren met haar
kennis en kunde op technisch vlak, om zo
een totale aandrijfoplossing aan te kunnen
bieden. Hierbij neemt SPIKE de productie
van de batterijmodules in eigen handen.
Deze modules zijn flexibel opgebouwd en
makkelijk met elkaar te verbinden, waardoor
deze voor een breed scala aan toepassingen
benut kunnen worden.
Kibo
Als eerste klus werkt SPIKE in opdracht van
Kibo, een Nederlands-Keniaans motormerk.
Hiervoor ontwikkelen ze een elektrische
variant van Kibo’s K150 serie. SPIKE heeft
voor dit project de gehele integratie van de
aandrijflijn op zich genomen, waarin ook de
eerste versie van haar eigen batterijmodules
gebruikt zullen worden. Het eerste prototype
voor Kibo is bijna klaar en ondertussen
staan er ook al meer uitdagende projecten
op de planning.

Wie?

Elevator pitch

SPIKE
Bas Verkaik
b.verkaik@spike.global
+31613625708
www.spike.global

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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Carrière
Dat er voor technisch bedrijfskundigen veel mogelijkheden zijn, bewijzen
Harry Wolters, Jos Habets en Jos Smetsers. Alle drie afgestudeerd aan de
TU/e in technische bedrijfskunde. Alle drie lid van de Raad van Bestuur
van DAF, waar ze in hun carrière alle drie diverse disciplines geleid
hebben. Alle drie zijn ze even trots op waar DAF vandaag de dag voor staat:
een toonaangevend technologiebedrijf en een van de meest succesvolle
truckproducenten van Europa. Een gesprek over trends en hypes, maar wel
‘down-to-earth’.
TEKST Koen Pittens DESIGN Niek Segers

Technische Bedrijfskunde
succesvol bij DAF
DAF Trucks is een van de industriële
uithangborden van Eindhoven, van
Nederland. In 1928 legde Hub van
Doorne de basis van de onderneming,
die nu ruim 10.000 medewerkers
telt en zo’n 60.000 trucks per jaar
produceert die naar meer dan 70 landen
geëxporteerd worden. Sinds 1996 is
het onderdeel van het Amerikaanse
PACCAR, dat in 2017 voor het 79e jaar
op rij winstgevend was: een unicum in
de industrie, laat staan de automotive
sector.
DAF stapelt record op record en haalt
overwinning na overwinning binnen.
De nieuwe CF en XF zijn verkozen
tot ‘International Truck of the Year
2018’. In Brazilië werd DAF voor de
derde keer verkozen tot ‘Truckmerk
van het Jaar’. En dat zijn nog maar
enkele voorbeelden. De heren zijn
met recht trots. “Een tastbaar product
als resultaat, dat is het mooie aan het

werken bij DAF,” zo vindt Jos Smetsers.
Collega Habets sluit zich hierbij aan:
“Als je op de snelweg al die DAF-trucks
ziet rijden, geeft dat een goed gevoel:
ontwikkeld door ons, gebouwd door
ons. Superzuinig, schoon, comfortabel
en uitermate betrouwbaar.”
Werken bij DAF

Trots op het product en de vele diensten
erachter en trots op DAF als werkgever,
dat zijn de heren beslist ook. “DAF
behoort tot de grootste werkgevers in
de regio”, benadrukt Harry Wolters.
“We staan in de top-10 van Nederlandse
ondernemingen die het meest uitgeven
aan Research & Development en
binnen de automotive sector staan
we op één. Dat bewijst dat er hier
nogal wat gebeurt. Niet alleen voor de
ontwikkeling van nog schonere, nog
zuinigere, nog betere trucks – vandaag
de dag echte high-tech producten –
maar ook op het gebied van proces- en

“Als je op de snelweg al die DAF-trucks ziet
rijden, geeft dat een goed gevoel: ontwikkeld door
ons, gebouwd door ons. Superzuinig, schoon,
comfortabel en uitermate betrouwbaar.”
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productietechnologie
bijvoorbeeld.
Onze nieuwe cabinelakstraat is de
modernste ter wereld in zijn soort en
onze motorenfabriek en testfaciliteiten
zijn state-of-the-art. Zo kan ik nog
wel even doorgaan. DAF is een
technologiebedrijf; dat moeten we nog
nadrukkelijker onder de aandacht zien
te brengen want we worden nog niet
altijd als zodanig gezien.”
Leukste functie in carrière?

In zijn rol als director PACCAR
Purchasing Europe is Jos Smetsers
verantwoordelijk voor de inkoop van de
vele duizenden componenten waaruit
een truck bestaat maar ook voor de
evenzovele
niet-productiegoederen
die een onderneming als DAF nodig
heeft, van de cateringbenodigdheden
tot de verzekeringen en van het
machinepark tot de lease-auto’s. “Heel
divers”, vat hij samen. “En dat maakt
DAF tot zo’n geweldig interessant

FOTO DAF

Jos Smetsers

Jos Habets

Harry Wolters

Na
het
afstuderen
als
technisch
bedrijfskundige kwam Jos Smetsers
al heel snel bij DAF terecht. Van meet
af aan – hij begon er in 1982 – is Jos
blijven samenwerken met studenten
en professoren van de universiteit. “Om
gebruik te maken van elkaars expertise
maar zeker ook om te laten zien dat DAF
als high-tech-onderneming volop kansen
en uitdagingen biedt voor TU/e’ers”. Jos
begon bij DAF als Informatieanalist, waarna
hij verschillende managementfuncties
bekleedde, onder andere binnen productie
en inkoop. Sinds 2007 is hij Director PACCAR
Purchasing Europe, ofwel verantwoordelijk
voor inkoop. Hij is tevens lid van de
Raad van Bestuur. “DAF biedt geweldige
mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. In
de breedte maar ook in de diepte. Dat heb
ik persoonlijk altijd geweldig gevonden aan
het werken voor deze onderneming.”

Jos Habets is sinds 1998 werkzaam voor
DAF. Na het afstuderen als technisch
bedrijfskundige, waar hij zijn scriptie
schreef over ‘activity-based costing’, werkte
hij een aantal jaren voor wat kleinere
ondernemingen. Na het lezen van een
advertentie van DAF, besloot hij dat het tijd
was voor wat anders. Hij startte daar op de
financiële afdeling, die hij vanaf 2010 mocht
leiden, het jaar waarin hij toetrad tot de ‘Raad
van Bestuur’. Sinds het najaar van 2017 is Jos
als directeur Operations verantwoordelijk
voor alle Europese productiefaciliteiten van
DAF. “Na meer dan 25 jaar in de financiële
wereld te hebben gezeten, heb ik deze
uitdaging met beide handen aangepakt.
Prachtig om in een totaal andere wereld
te kijken, hoewel ‘Productie’ zeker niet
compleet nieuw voor mij is. Tenslotte heb
ik ook 4 jaar als controller binnen wat wij
‘Operations’ noemen, gewerkt.”

Na een jaar Werktuigbouwkunde te hebben
gestudeerd, werd Harry Wolters alsnog
ingeloot voor Technische Bedrijfskunde. In
1996 rondde hij zijn master af aan de TU
in Eindhoven, waarna hij als trainee begon
bij DAF. “Ik had het gevoel dat ik hier zeker
vier tot vijf jaar zou blijven om daarna mijn
carrière elders te vervolgen.” Harry raakte
echter ‘bevangen’ door de veelzijdigheid
van DAF en kreeg posities met toenemende
verantwoordelijkheid
binnen
diverse
afdelingen: Logistieke Innovatie, Control,
Operations, HRM en ook Marketing & Sales.
“Ik heb nooit een carrière nagestreefd – je
moet vooral iets doen wat bij je past en
waarbij je je gelukkig voelt. Uitdaging is
altijd wel een belangrijke drijfveer voor mij
geweest.” Sinds 1 september 2018 bekleedt
Harry de functie van president-directeur
van DAF en is hij voorzitter van de Raad van
Bestuur.
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bedrijf. Als inkoopmanager ben je
continu bezig in allerlei verschillende
vakgebieden, zowel binnen als buiten de
onderneming. Zo ben je enerzijds bezig
met het onderhandelen, het vaststellen
en onderhouden van contracten en het
vaststellen van de kwaliteit. Anderzijds
zit er ook een logistiek deel aan
verbonden en kijken we doorlopend hoe
we efficiency kunnen verhogen, kwaliteit
kunnen verbeteren en kosten kunnen
verlagen. Wat ik de leukste functie in
mijn carrière vond? Ik vind alles wat
ik heb gedaan en doe leuk. Naar mijn
mening is het allerbelangrijkste dat je
je werk met volle inzet doet. Ik wil altijd

“Een tastbaar product als
resultaat, dat is het mooie aan
het werken bij DAF.”

onze voorsprong op de concurrentie te
waarborgen. Dat is uitdagend, ja. Voor
iedereen die hier werkt. Het houdt je
scherp.”

Welke strategische lijnen zetten we uit?
Hoe bereiden we de fabrieken voor op
de toekomst? Waar gaan we uitbreiden?
Waar moeten we investeren? Wat zijn de
trends in productie? Dat vereist echt een
gedegen langetermijnvisie, die ik samen
met mijn team opstel. Heel interessant.”

Betekent dit ook dat DAF altijd voorop
loopt in technische ontwikkelingen?
“Dat hangt ervan af”, antwoordt Jos
Smetsers. “Als het gaat om de introductie
van nieuwe technologieën op de markt,
zeker niet altijd. Dat komt omdat onze
stelling is dat we die pas lanceren als
ze door-en-door beproefd zijn en onze
klanten toegevoegde waarde moeten
bieden. Vergeet niet dat een truck voor
onze klanten een middel is om geld

Morgen beter dan vandaag

‘Er is altijd ruimte voor verdere
verbetering’, lijkt zo’n beetje het credo te

FOTO DAF

weten hoe iets in elkaar steekt. Zo was
ik als informatieanalist in de avonduren
vaak zelf of samen met collega’s bezig
met programmeren. Niet omdat het
nodig was, maar omdat ik dat leuk
vond.”
Uitdaging is wat alle drie de heren
drijft. Ook Jos Habets, die als
eindverantwoordelijke voor financiën
overstapte naar de wereld van productie.
“Waar ik vroeger veranderingen redelijk
snel kon implementeren, vergt dat nu
aanmerkelijk meer tijd. Nu zit ik in de
fysieke wereld van fabrieken en trucks.
En bovendien bestaat mijn team nu niet
uit 225 maar uit zo’n 7.000 mensen,
verspreid over vijf fabrieken. Productie
is veel meer hands-on, hoewel we
natuurlijk ook naar de toekomst kijken.
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zijn bij de Eindhovense truckfabrikant.
“Of het nu gaat om de introductie van nog
zuiniger trucks, de verdere verhoging
van de efficiency, de verlaging van het
ziekteverzuim of de verdere verbetering
van de veiligheid: continu verbeteren
zit ons in de genen”, verduidelijkt
Harry Wolters. “En dat geldt voor alle
afdelingen: van productontwikkeling
tot IT en van Operations tot Inkoop,
om ook maar meteen de werkgebieden
van mijn twee collega’s hier aan tafel te
noemen. Morgen kan en moet het beter
dan vandaag, puur om aan de steeds
zwaarder wordende eisen van onze
klanten te kunnen blijven voldoen en

“Morgen kan en moet het beter
dan vandaag.”

mee te verdienen. Elke minuut stilstand
kost geld. Dus: ja, we zijn druk bezig
met alternatieve aandrijflijnen voor de
toekomst: elektrische trucks, hybride
trucks, trucks die elkaar automatisch
volgen. Die hebben we ook al rijden,
maar we brengen ze pas op de markt als
wij 200% tevreden zijn over de kwaliteit
en de markt er rijp voor is. ”
Down-to-earth

“Dit voorbeeld illustreert heel mooi
onze pragmatische aanpak”, besluit Jos
Habets. “En zo werken we ook. Geen
theoretische beschouwingen maar
handen uit de mouwen en doen. Noem
het: down-to-earth. Ook dat is DAF! En
ook daar zijn we trots op!”

Junior Consultant
Operations Strategy
Ben je geïnteresseerd in het vertalen van strategische
doelstellingen naar operationele verbeteringen in
een van ‘s werelds meest toonaangevende bedrijven?

???

Wil jij klanten helpen bij het definiëren en
implementeren van de operationele strategie met
behulp van digitale technologieën en innovaties zoals
Robotics, Blockchain en Data Analytics?
Wij zijn op zoek naar iemand met sterke analytische
vaardigheden en het vermogen om op basis van data
analyse problemen op te lossen. Jouw interesse in
het vakgebied blijkt uit jouw studieachtergrond,
stages en eventuele werkervaring; kennis van
procesverbetering methodes (zoals Lean Six Sigma)
is een pre.
Interesse? Stuur dan jouw CV, motivatiebrief
en cijferlijsten van VWO, BSc. en MSc. op via
www.werkenbijdeloitte.nl
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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 Martin Nieboer & Erik Kemper DESIGN Merijn Boer

Martin Nieboer
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Ik ben mijn loopbaan begonnen in
consulting en ben vrij snel daarna min
of meer toevallig voor een project in de
VS beland. Ik heb sindsdien niet meer in
Nederland gewoond en heb de afgelopen
20 jaar in de VS (2x), Australie (3x),
Singapore, China en Engeland gewoond
en gewerkt. Ongeveer 10 jaar geleden
ben ik (opnieuw min of meer toevallig)
in het bankwezen gerold en ik ben nu
zakenbankier in the City of London. In
deze positie ben ik verantwoordelijk voor
de grootste klanten in Europa van een
Australische bank.
Wat zijn eventuele plannen?
Aan carrièreplanning doe ik inmiddels
Mijn plannen zijn om hiermee lekker
door te gaan. Mijn vrouw en ik zouden
graag terug willen naar Azie, maar we
laten de kinderen eerst in Engeland de
middelbare school afmaken.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Ik denk dat het in mijn vak heel belangrijk
is om te begrijpen hoe de economie en
het bedrijfsleven in elkaar steekt en
ik denk dat de opleiding Technische
Bedrijfskunde me daarin heel veel
heeft geholpen. Ik heb enkele jaren na
mijn afstuderen een voltijds (2 jaar)

MBA gedaan aan Yale en daarvoor geldt
hetzelfde: het is niet de pure materie
waarop je bouwt, maar het vermogen
om dingen een plaats te geven en te
begrijpen.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Mijn werk is puur relationeel met een
heel klein beetje financiele analyse. Het
helpt dat ik een balans kan lezen, maar
mijn werk bestaat vooral uit veel met
klanten praten en problemen oplossen.
Kwalitatief dus. Ik doe dit werk omdat
ik het leuk vind, dus in die zin zou je
kunnen zeggen dat het een bewuste
keuze is.
Heb je nog dingen naast je studie gedaan?
Heb je daar in je carrière iets aan gehad?
Ik heb veel naast mijn studie gedaan. Ik
ben heel actief geweest binnen Industria
en het sociale studentenleven, onder
meer via het dispuut waar ik bij zat,
Dignitates. Daarnaast woonde ik in een
actief en gezellig studentenhuis (We
Hadden Graag Een Katje). De sociale
kant van de studententijd is voor mij
(zowel destijds als nu in mijn werk) veel
belangrijker geweest dan de pure studie.
Destijds deed ik dat voor de lol, maar nu
begrijp ik dat ik daar heel veel van geleerd
heb.

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.

Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Maak het beste van je studententijd. Ga
niet voor de tv zitten, maar stap in het
leven. Dit is een cruciale tijd in je leven en
het zou zonde zijn als je er later met spijt
op terug kijkt. Als je net als ik meer van
de wereld wil zien, doe dat dan gewoon.
Het is hartstikke gemakkelijk: gewoon
gaan en open staan voor de ervaring.

Martin
Verwijmeren
SCOPE 1, 2019

Martin
Nieboer
Leeftijd: 50
Jaar van afstuderen: 1993
Functie: Relationship Director
Organisatie: Westpac
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CEO
bij MP Objects

?

Ujendre
Ramautarsing
SCOPE 3, 2018
Managing Partner bij
Inspired-Talent

Erik Kemper

Wat zijn eventuele plannen?
Plannen zijn blijven uitbreiden op
zowel B2C als B2B vlak. We zijn
daarvoor momenteel de mensen aan
het aannemen en operationele taken uit
te besteden om deze groei te kunnen
continueren. Hier ben ik voorlopig
heel druk mee. Het idee is dat zodra
we meer mensen vast voor ons hebben
werken en het operationele deel hebben
uitbesteed ik mijn handen weer vrij heb
om weer echt op het ondernemen te
focussen. Ik heb nog zoveel ideeën waar
ik momenteel niet de tijd voor heb.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Nu ik erover nadenk: vaker dan ik dacht.
Er gaat geen dag voorbij zonder een

excel sheet analyse en de meeste van
onze beslissingen worden genomen
op basis van data. Echter belangrijker
nog zijn denk ik de analytische skills en
kritische houding. TBK is in mijn ogen
de perfecte voorbereiding hiervoor.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Mijn werk is zowel kwantitatief als
kwalitatief. Dat is geen bewuste
keuze maar is wel wat mij het meeste
aanspreekt. Ik neem beslissingen
graag op basis van een kwantitatieve
onderbouwing maar ben absoluut geen
diehard kwant. Ondernemerschap gaat
in mijn ogen altijd samen met zowel
kwantitatief als kwalitatief.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Ik heb na mijn bachelor heel veel in
het buitenland gedaan. In 2011 een
studieperiode in Engeland en tevens een
half jaar Spaans studeren in Colombia.
Na mijn master in 2013 heb ik een
semester Taiwan gedaan met als absolute
afsluiter van mijn studentenperiode nog
3 extra maanden Colombia samen met
Jacques de Waal. Het lijken allemaal
puur pleziertripjes wat het ook zeker
deels waren, maar het belangrijkste
wat ik daarvan geleerd heb is dat je
openminded moet zijn en vooral moet
doen wat je ook echt wilt doen in het
leven. Deze avonturen hebben een grote
invloed gehad op mijn huidige leven.
In mijn ogen moet je echt doen wat je
leuk vindt en bereid zijn hier super hard
voor te werken. Ik realiseer me dat je dit
type opmerkingen tegenwoordig overal
op Instagram en andere social media
leest, en vaak op een beetje overdreven
en populaire manier misschien (passie,
droom,..), maar ik ben door mijn eigen
ervaringen het hier in de kern wel mee
eens. Het alleen bivakkeren in andere
landen en er dus echt helemaal alleen
voorstaan heeft bij mij persoonlijk echt
geholpen om het besef te krijgen en te
realiseren dat je zelf bepaalt wat en hoe
de meeste dingen gaan in je leven en
niemand anders.

Erik Kemper
Leeftijd: 28
Jaar van afstuderen: 2013
Functie: General Manager
Organisatie: Bfree Promotion
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Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Als afsluiter van mijn studieperiode
heb ik deelgenomen aan een exchange
semester op een Business Universiteit
in Taipei, Taiwan. Tijdens deze periode
heb ik mijn vrouw leren kennen wat
ervoor heeft gezorgd dat de start van
mijn carrière iets anders gelopen is dan
ik ooit had kunnen voorspellen. Mijn
vrouw was al reeds velen jaren werkzaam
in Taiwan dus die was niet zomaar 1 2 3
weg daar. Een baan in Nederland was op
dat moment niet direct mogelijk en had
heel eerlijk gezegd toch al niet echt mijn
voorkeur. Ik merk dat ik altijd behoefte
heb gehad aan onafhankelijkheid en
vrijheid om te doen wat ik wil. Ik ben
na een avontuur als horeca ondernemer
in Taipei (samen met mijn voorganger
van deze kettingbrief, Jacques de Waal)
uiteindelijk in de internationale handel
tussen China en Nederland beland.
Sinds 2016 ben ik hier druk mee. De
uitdagingen zijn divers. Momenteel zijn
we bijvoorbeeld bezig om een volledig
eigen team op te zetten in China om het
inkoopproces te versnellen en minder
afhankelijk te zijn van lokale partners.
Tevens zijn we druk om alle processen
in alle facetten van ons bedrijf (inkoop,
marketing, financieel, logistiek, etc.)
te blijven verbeteren om de groei te
kunnen blijven voortzetten. Al met al
een zeer leerzame en drukke eerste 3.5
jaar van mijn carrière.

?
n.n.b.
SCOPE 1, 2019

Jacques de Waal
SCOPE 3, 2018
Genaral Manager
bij Keepgo Europe

Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Geniet van je studentenperiode
aangezien dit een unieke periode in je
leven is die eigenlijk maar heel kort is.
Vergeet vooral niet je studie serieus te
nemen en treed soms uit je comfort
zone. Dit kan tot verrassende situaties
lijden.
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Alumnia Bestuursupdate
Einde Paviljoen

2018 – Wat heb je gemist als je er niet bij was?

Het jaar 2018 is alweer bijna ten einde.
Wederom kunnen we terugkijken
naar een succesvol jaar waarin we
evenementen hebben georganiseerd
binnen onze pijlers Connect, Inspire en
Play.

Ook de borrel binnen de pijler Connect
is in een nieuw jasje gestoken in
2018: waar we voorgaande jaren de
grote hoogten opzochten, hebben we
het dit jaar lager gezocht, in De Grote
Catacomben in Utrecht.
2019 – Je kans om erbij te zijn!

Zo hebben we binnen de pijler Inspire
in maart samen met Industria het TBKx
event georganiseerd met als thema
“Transport van Morgen” en hadden
we in september de Keynote over Data
Science in de praktijk bij bol.com. Beide
events werden uiteraard afgesloten
met een kleine borrel waar volop werd
nagepraat.

Wat voor 2019 in ieder geval op de
agenda staat is dat er een stukje
geschiedenis geschreven zal worden… of
juist afgesloten zal worden: Na vele jaren
komt er echt een einde aan Technische
Bedrijfskunde in het Paviljoen: nu de
ombouw van het hoofdgebouw bijna
klaar is, zal de faculteit in januari 2019
verhuizen naar Atlas.

Nadat onze alumni in voorgaande
jaren tijdens het outdoor event konden
werken aan hun golf skills, hebben
we dit jaar binnen de pijler Play met
catamarans de golven op de Zuiderzee
getrotseerd.

Om het vertrek uit het Paviljoen
te vieren denkt een werkgroep
bestaande uit alumni, studenten
en
faculteitsmedewerkers
na
over leuke activiteiten tijdens een
afscheidsevenement.

We zijn op zoek naar alumni die zich
enkele uren per maand willen inzetten
in de periode december 2018 – februari/
maart 2019 om een leuke afsluiting
te organiseren. Concreet zal je enkele
vergaderingen bijwonen (digitaal is
ook mogelijk) en indien je hiervoor
tijd hebt, zal je ook meewerken in de
concreet invulling en uitvoering van de
activiteiten.
Mocht je interesse hebben om hiermee
te helpen of heb je andere ideeën voor
activiteiten binnen onze pijlers, laat het
ons weten en we hopen je in ieder geval
in 2019 ook weer te begroten op onze
activiteiten!

Activiteitenoverzicht
14
jan

Algemene
ledenvergadering

15
feb

Exit Paviljoen

Ma 14 januari 2019

vr 15 februari 2019

19:00

n.n.b.

Paviljoen, TU/e

Paviljoen, TU/e

Gratis

Gratis

Houd alumnia.nl in de gaten om je in te schrijven.
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• • • SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

Young professional
Wil jij je carrière een vliegende start geven?
Ervaar een constante leercurve en groei door
binnen een van de vooraanstaande
maakbedrijven binnen de high-tech industrie.

Advert 3

WIJ BIEDEN JOU:

Een start binnen de Supply Chain, Logistiek,
of inkoop in regio's Noord-Brabant en Limburg
Een uitdagende functie en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling

Verschillende intervisie momenten
Persoonlijk- en vakinhoudelijke trainingen
Doorgroeimogelijkheden

ASML
T: +31 (0)40 2484228

BOSCH
E: INFO@PROCUREON.NL

I

éfflare/

W: WWW.PROCUREON.NL
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Column

Tegengestelde belangen

FOTO PICSFORYOU

Veel mensen streven ernaar om zowel
voor de wereld als voor zichzelf zijn
beste beentje voor te zetten. Tal van
documentaires en nieuwsberichten
laten zien wat de gevolgen van onze
vleesconsumptie zijn op het milieu. En
toch, wanneer we dan als student in de
supermarkt staan bij de vleesafdeling,
pakken we de goedkoopste kipfilet
uit het schap en voelen we ons niet
schuldig. Zijn we wel écht in staat om
te doen wat goed is voor onszelf én voor
de wereld?
Misschien moeten dan maar we
een voorbeeld nemen aan onze
eigen politiek. Recentelijk vonden
er
onderhandelingen
over
een
nieuwe tabakswet plaats. De gehele
tabaksindustrie was simpelweg niet
uitgenodigd en een akkoord was in notime bereikt. Dit is een goede oplossing
voor ons probleem toch? We nemen

gewoon ons eigenbelang niet mee
in de afweging die we maken in de
supermarkt, en we laten die goedkope
plofkip lekker liggen! Makkelijker
gezegd dan gedaan…

Hoe kunnen we er dan voor zorgen
dat we wél de keuzes maken die goed
zijn voor onze planeet, voor onze
kinderen en voor onze kleinkinderen?
Ligt deze verantwoordelijkheid wel bij
de Nederlandse studenten? We weten
allemaal dat biologisch eten duurder
is dan de niet-bioligische variant, en
dat studenten niet bepaald bekend
staan om hun ernorme koopkracht.
De verantwoordelijkheid ligt bij ons
allemaal, jong en oud. We moeten het
samen doen. Laten wij studenten nou
eens de eerste stap maken in de goede
richting en beginnen met één dag in
de week biologisch eten: één dag in de
week waar we onze wereld verkiezen
boven onszelf.

Koen van Wershoven
Voorzitter Industria

Collegegeld, dat is zo 2018

FOTO PICSFORYOU

naar een digitale leerervaring. Daarom
vraag ik mezelf af, is het huidige jaarlijkse
inschrijvingsmodel nog wel zo relevant?

Waarom zijn bedrijven als Airbnb, Swapfiets,
Espresso, Alibaba en Spotify zo’n gigantisch
succes geworden? De voornaamste reden
is het alternatieve businessmodel dat deze
bedrijven gebruiken. Als bedrijven met een
innovatief verdienmodel zichzelf anders op
de kaart kunnen zetten, waarom zou een
onderwijsstelling als onze eigen universiteit
dat dan niet kunnen? Onderwijs verandert
voortdurend en verschuift steeds meer
SCOPE DECEMBER 2018

42

Neem allereerst bijvoorbeeld het freemium
model, een bekend en veelgebruikt
businessmodel. Hierin is het basisproduct
gratis en je betaalt een meerprijs voor
additionele opties. Als we dat vertalen naar
onze universiteit, krijg je de situatie dat het
maken van een eerste tentamen een gratis
service is. Wil je echter colleges volgen of
vragen stellen bij een instructie, dan betaal
je een meerprijs. Herkansing maken of een
studieplekje in Meta? Aftikken geblazen.
Dit is in de praktijk natuurlijk geen reële
oplossing. Waarschijnlijk zal er geen student
meer te bekennen zijn op onze campus.
Wel biedt het mogelijkheden tot het
transformeren van onze universiteit in een
onderwijssupermarkt. Maar is een dergelijk
individualistisch model wel wenselijk?
In een community model daarentegen,
worden verschillende individuen en
groepen gestimuleerd om samen te werken
voor een gezamenlijk doel. Platformen als
Stackoverflow en LinkedIn vallen hieronder.

Ik kan me een platform voorstellen
waarbij professionals en docenten hulp
bieden aan studenten. Dat kunnen ze
doen door bijvoorbeeld de stof uit te
leggen of studenten op weg te helpen bij
opdrachten. Als tegenprestatie kunnen
studenten hun frisse blik laten schijnen
op verschillende bedrijfsproblemen of
onderzoeksonderwerpen.
Oplossingen
hoeven niet altijd realistisch te zijn, juist
creativiteit is iets wat veel bedrijven
goed kunnen gebruiken. Een dergelijk
platform is misschien niet direct een nieuw
businessmodel voor de TU/e, maar wel een
stap richting een betere connectie met de
industrie.
Als laatste Software-as-a-Service (SaaS),
een model waarbij software centraal wordt
gehost. Voorbeelden hiervan zijn Microsoft
Office 365, Salesforce.com en Dropbox. Het
concept van een SaaS model kan ook vertaald
worden naar het onderwijs. Bij Educationas-a-Service (EaaS) volgen studenten online
hun onderwijs, waar en wanneer ze maar
willen. EaaS is wel degelijk anders dan het
huidige jaarlijkse inschrijvingsmodel. Het
inschrijvingsmodel is namelijk meer gericht

Column

Zelfhulpklootzak

Natuurlijk zijn de bovenstaande modellen
lang niet altijd realistisch. Wel zetten zij aan
tot nadenken waarom iedereen jaarlijkse
ruim €2000 afdraagt, terwijl het gebruik
van onderwijs lang niet altijd gelijk is. Want
door het gebruik van een ander model, zou
bijvoorbeeld iedereen kennis op kunnen
doen aan onze universiteit, of iemand nu in
Schijndel of in Mumbai woont.

Stef Creemers

Sinds ik klaar ben met studeren, ben
ik steeds meer boeken gaan lezen.
Waarom weet ik niet precies. De druk
is er vanaf, denk ik. Geen verplichte
studieboeken en literatuurlijsten meer.
Nee, de boeken die ik lees, kies ik weer
zelf. En dat doe ik niet meer op basis
van het criterium ‘zo min mogelijk
bladzijdes’. Lees ik eens een keer iets
anders dan een boek van Tim Krabbé.

Ondanks al die herhaling vind ik het wel
lekker om die boekjes te lezen. Je raakt er
gemotiveerd van. Je wil in de flow komen
die in de boeken wordt beschreven. Je wil
zoveel mogelijk uit je dag halen. Ik heb het
idee dat die boekjes daar best bij helpen.
Toch zit er ook een groot nadeel aan. Je
wordt er namelijk zo’n zelfingenomen
klootzak van op verjaardagen. Een
zelfhulpklootzak.

Waar de keuze tegenwoordig op valt?
Boeken om iets van te leren. Boeken om
een beter leven te leiden. Om een beter
mens van te worden. Zelfhulpboeken
dus. Een vies woord is dat trouwens,
zelfhulpboeken. Alsof je dringend hulp
nodig hebt. Helaas bekt ‘boeken voor
persoonlijke ontwikkeling’ niet zo goed,
dus doen we het hier maar mee.

Je hebt ineens overal verstand van. Je
gaat mensen tips geven. Vertellen hoe jij
dezelfde problemen eerst ervaarde, maar
ze nu de baas bent. Je schudt de anekdotes
uit je mouw over hoe ontspannen jij door
het leven gaat. “Weet je wat ik nou lekker
vind op de zondagmiddag? Lekker naar de
bibliotheek gaan. Zelfhulpboekje, kopje
koffie erbij en even twee uurtjes optimaal
ontspannen.” Voor je het weet wordt er
een zelfhulpboekje richting je ontspannen
gezichtje gesmeten.

Commissaris Onderwijs Industria
Wat er in al die boeken staat? Vooral heel
veel van hetzelfde. Iets over discipline.
Rituelen die je dagelijks moet uitvoeren.
Hoe je je energieniveau het beste kan
managen. Dat je veel moet sporten.
Gezond moet eten. Doelen stellen, dat is
ook heel belangrijk. Net als prioriteiten
stellen. En ademhalen. Had ik discipline
al genoemd? Reflecteren moet je ook
doen. Heel veel reflecteren. Je reflecteert
je helemaal kapot. Klagen mag je dan
weer niet doen. Visualiseren wel. En
dingen opschrijven. Lijstjes bijhouden.
Dingen doen in de buitenlucht. En,
ohja, discipline!

Toch blijf ik de boekjes lezen en de
opdrachten die erin staan uitvoeren. Op de
een of andere manier werkt het verslavend.
En nu ik toch doelen aan het stellen ben,
heb ik wel een idee voor een volgend doel:
ooit ook een zelfhulpboek schrijven. Ik
weet alleen niet of er dan ooit nog iemand
op mijn verjaardag zal komen.

Cas van Elderen

Alumnus Technische Bedrijfskunde

FOTO Hilde Weerts

op de individuele student. Bij een EaaS
model is het product door schaalbaarheid
van software gemakkelijk op grote schaal
uit te rollen. In plaats van dat de student
voor fysiek onderwijs betaalt, instructies
bijwoont en colleges volgt, betaal je voor
een online platform.
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