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Vooruitgang
Beste lezer,
Zes jaar geleden werd er voor het eerst gesproken over de verhuizing van studievereniging
Industria naar Atlas, het gerenoveerde hoofdgebouw van de Technische Universiteit
Eindhoven. Sindsdien is er geïnventariseerd, zijn er plannen gemaakt, is er onderhandeld,
zijn er knopen doorgehakt en nu heeft de verhuizing daadwerkelijk plaatsgevonden.
Studievereniging Industria heeft na 55 jaar een nieuwe adres, en is per 4 februari 2019
gevestigd in Atlas!
Toen ik aan mijn bestuursjaar begon, merkte ik in de wandelgangen dat er toch wat
zorgen waren over de verhuizing onder niet alleen het personeel van de TU/e, maar
ook onder de studenten. “Kan dit nog wel in het nieuwe gebouw? Hoe gaan we dat
doen straks in Atlas? Is er wel genoeg ruimte?” Deze geluiden ving ik af en toe op.
Toch overheerste het enthousiasme. Menig student dacht maar al te graag mee over hoe
de ruimtes van Industria ingericht en gebruikt zouden moeten worden. De schaarse
rondleidingen die plaatsvonden in de laatste fase van de bouw waren ook erg populair.
De eerste weken in Atlas waren af en toe nog wat rommelig, en we lopen soms tegen
wat onverwachte problemen aan. We stellen ons echter flexibel op en benutten we de
nieuwe mogelijkheden om de komende jaren voor Industria tot een succes te maken in
onze nieuwe omgeving!
In deze editie is er, naast de verhuizing van Industria, aandacht voor de aankomende
en ingrijpende verandering in Europa, de Brexit. Daarnaast vertellen de oprichters
van Maps Untold over de toepassing van zelflerende algoritmes in reisadvies en is er
aandacht voor wonen, werken en studeren in Taiwan en Singapore. Als laatste vertellen
onze oud-receptionistes Daniëlle en Jacqueline over hun tijd in het Paviljoen, en vertelt
Tom van Woensel over de transitie die het ESCF momenteel doormaakt.
Ik wens u veel leesplezier en u bent van harte uitgenodigd om Industria eens op te
zoeken op ons nieuwe adres!
Studievereniging Industria
Atlas 2.328
De Groene Loper 3
5612 AZ Eindhoven
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Disruptive change
‘To be, or not to be’ is wat Engelands meest bekende dichter, toneelschrijver en
acteur, William Shakespeare, schreef in zijn wereldberoemde stuk Hamlet. Meer
dan 400 jaar later krijgt deze tekst een toepasselijke aanpassing: ‘To move, or
not to move’. Rond 1600 schreef Shakespeare over de onmogelijke keuze tussen
strijdend leven of vredig dood zijn. Op 23 juni 2016 stonden de Britten voor hun
onmogelijke keuze: strijdend de EU verlaten of betalend blijven.
TEKST Niek de Jong DESIGN Wout Olde Hampsink

Brexit
De grootste verhuizing sinds het
koloniale tijdperk
Volgens de Nederlandse Encyclopedie
valt verhuizen onder vertrekken. Toch,
als je googelt naar ‘grootste verhuizing’
kom je alleen onderwerpen tegen als 400
stoelendansende ambtenaren en een
verhuizende olifant. Vallen de grootste
migraties uit de wereldgeschiedenis dan
niet onder verhuizen? Ja dat doen ze wel,
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zo ook de verhuizing van het Verenigd
Koninkrijk uit de Europese Unie. Met
een 51,9 procent meerderheid werd er
een raadgevend advies overhandigd aan
de regering, met alle gevolgen van dien.
Waarom wil het Verenigd Koninkrijk
eigenlijk de EU verlaten, wat zijn de
feiten, en wat zijn de gevolgen?

Take back control

Om een beter zicht te krijgen op de
veranderende situatie is het belangrijk te
weten waarom het Verenigd Koninkrijk
eigenlijk de EU wil verlaten. In 1973
treden de Britten toe tot de Europese
Economische
Gemeenschap (EG),
de voorloper van de EU. Dit besluit

Politieke eenwording op het vaste land
Op het vaste land is de politieke unie veel meer geaccepteerd dan in het Verenigd Koninkrijk. Op het continent overheerst de gedachte dat de
harmonie en samenwerking een groter goed dient. Daar heeft elk land trauma’s overgehouden aan de bezetting door de nazi’s en de communisten.
In het Verenigd Koninkrijk zijn hier ook zeker de littekens van te zien, maar toch overheerst daar de gedachte van overwinning; “Two wars and
One World Cup” wordt er nog wel eens gezegd. De Britten hebben altijd zelfstandig hun weg voortgezet. Hierdoor lijkt het of het immateriële
gedachtegoed daar ontbreekt.

werd genomen omdat er dan gebruik
gemaakt kon worden van de vrijhandel:
geen tarieven voor import/export en
vrije doorloop bij de grens. Toetreding
is echter een totaalpakket: Brussel
ontwerpt wetten voor alle lidstaten, het
Europese Hof heeft altijd het laatste
woord en EU - burgers mogen zich vrij
vestigen in andere lidstaten.
Hierin herleefde een probleem dat
al eeuwen bestond. De droom van
een verenigd Europa was er al bij
Napoleon Bonaparte. Zoals beschreven
in Maarten! was zijn visie: “het
achtergebleven kruideniersvolk aldaar
kennis laten maken met fenomenen
als huisnummers, decimale maten en
abstracte rechtsprincipes”. Echter, spatte
de droom van dit beschavingsoffensief
toen al uit een. Door alle eeuwen heen
willen de Britten niets liever dan zichzelf
blijven.

Hierdoor ontstaat een sceptische blik
tegenover iedere vorm van integratie
met landen die andere gewoonten
hebben. Niet voor niets wordt er al
meer dan achthonderd jaar de Magna
Carta gevierd, het verdrag wat vrijheid
en controle voor het volk garandeert
binnen de politieke en rechterlijke
macht. De Britten zien niet het nut van
harmonisering; iets wat niet kapot is,
behoeft geen reparatie.
2016 was het jaar waarin deze
verschillen tot een ultimatum kwamen.
Een meerderheid van de deelnemers
van het referendum was tot de conclusie
gekomen dat het beter was de EU te
verlaten. Deze meerderheid was wel erg
selectief verdeeld. Dit is goed te zien
wanneer de resultaten op een kaart gezet

worden. De voornaamste beweegreden
om de EU te verlaten is de miljarden die
elke maand naar Brussel vloeien. Ook
de recente massa - immigratie was een
grote factor bij de keuze voor een Brexit.
De Britten vinden dat ze hier te weinig
voor terug krijgen.
Daarnaast was er spijt bij veel stemmers
die in bij het referendum van 1975 voor
blijven hadden gestemd. Zij hadden
verwacht dat de EU voornamelijk zou
staan voor economische samenwerking.
Echter was dit in de loop der tijd
getransformeerd tot een politieke
unie. Vandaar dat bekende politici als
Boris Johnson en Nigel Farage met de
slogan “Take back control” de Brexit
overwinning naar zich toe konden
trekken.

“Iets wat niet kapot is,
behoeft geen reparatie.”
Toch treden de Britten toe tot de EG.
Scheuren in de verstandhouding tussen
Europa en het Verenigd Koninkrijk
volgen al snel: twee jaar na de toetreding
vindt het eerste landelijke referendum
in de geschiedenis van het land plaats.
Hierin wordt de vraag gesteld of het
lid moet blijven. In de overtuiging dat
dit voornamelijk zou gaan over een
economische samenwerking in plaats
van een politieke unie, stemmen veel
Britten voor. Dit geeft echter frictie.
Tijdens de top van 1979 in Dublin laat
Premier Margaret Thatcher al weten
dat de Britten verhoudingsgewijs veel
te veel bij moeten dragen aan de EU.
Bovendien hechten ze veel waarde
aan eigen tradities en gebruiken.
Denk hierbij aan gewichtseenheden,
afstandsmaten
en
links-rijden.
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31 december
Einde overgangsperiode

2021

Tijdlijn Brexit

Deze beslissing werd sterk gestimuleerd
door Engels nationalisme en Welshe
onzekerheid.
Het verhuizingsproces

Controle is tot op de dag van vandaag wel
het laatste wat de Britten over hebben
gehouden aan hun triomfantelijke Brexit
ideeën. Europa treedt keihard op en is
onverbiddelijk in de onderhandelingen.
Op 29 maart 2017 werd artikel 50
van het verdrag van Lissabon in gang
gang gezet door de reeds aangetreden
Prime Minister Theresa May. May
heeft het premierschap overgenomen
van voormalig PM David Cameron,
vanwege zijn anti Brexit instelling.
Ook May is tegenstander van de Brexit.
Met de veelbesproken woorden: “Brexit
means Brexit” begint May haar vrijwel
onmogelijke opdracht: het Verenigd
Koninkrijk zo gunstig mogelijk uit de
EU laten vertrekken. Zij heeft hierin een
lastige opdracht omdat zij tussen het
Lagerhuis (Britse parlement) en de EU
in staat. Ze moet voor beide kanten een
acceptabel akkoord zien op te stellen.
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Om meer stemkracht in het Lagerhuis
te verkrijgen, schreef May nieuwe
verkiezingen uit. Hiermee hoopte ze een
groter mandaat te verkrijgen voor haar
plannen met de Brexit. Dit bleek echter
een grote fout. De conservatieven (May)
verliezen hun absolute meerderheid in
het parlement en verliezen daarmee dus
juist stemkracht.
Op 19 juni 2017 beginnen de
onderhandelingen tussen het VK en de
EU. Deze zullen zeventien maanden
in beslag gaan nemen voordat er een
principeakkoord ligt.
Het blijkt een enorm hoofdpijndossier
te worden waar uiteindelijk 600 paginas
voor nodig zijn. Grofweg moeten er drie
zaken geregeld worden: de financiële
afwikkeling, de rechten van burgers en
een oplossing voor het open houden
van de grens tussen Ierland en NoordIerland.

“De conservatieven
verliezen hun absolute
meerderheid in het
parlement en verliezen
daarmee dus juist
stemkracht.”
Het hoofdpijndossier
De Ierse grens

De grens tussen Ierland en Noord
-Ierland is het grootste probleem.
Ierland blijft gewoon lid van de EU.
Dit betekent dat hier Europese regels
omtrent goederen worden gehandhaafd
en dat iedere EU burger vrij naar dit
land mag blijven reizen. Noord-Ierland
vertrekt met een Brexit uit de EU. Dit
betekent dat hier niet meer dezelfde
regels als in de EU gelden omtrent
goederen en dat personen hier niet
meer vrij naar toe kunnen reizen.
Door het Goede Vrijdag-akkoord uit
1998 móét deze grens open blijven, en
tegelijkertijd wordt het een buitengrens
van de Europese Unie. De vrees van het
Verenigd Koninkrijk is dat er personen
zonder controle het land binnen
kunnen komen. De vrees van de EU
is dat er ongecontroleerd goederen het
Verenigd Koninkrijk verlaten. Hiervoor
is de zogenaamde backstop in het leven
geroepen. Dit houdt in dat er na de
officiële Brexit een overgangsperiode
komt. In die periode zal vrijwel alles

hetzelfde blijven als het nu is; er blijft
vrij verkeer van goederen en personen.
Ook wanneer er na de overgangsperiode
geen blijvende oplossing is gevonden
blijven de grenzen open tot nader
akkoord. Op deze manier wordt er als
ware een ‘light’ versie van de interne
markt en douane unie gecreëerd. De
Britten houden open grenzen, hebben te
luisteren naar alle EU regels én hebben
daarnaast geen enkele zeggenschap
meer in de EU regelgeving. Zoals
gezegd: een hoofdpijndossier.
De financiële afwikkeling
Door de lange geschiedenis tussen
de EU en het VK zijn de financiële
banden diep geworteld. Hierdoor
moeten er erg veel afspraken gemaakt
worden over de afwikkeling hiervan.
Op dit moment is er besloten dat de
Britten de verplichtingen die ze zijn
aangegaan tijdens hun lidmaatschap
moeten nakomen. Dit houdt in dat er in
ieder geval betaald wordt tot het einde
van de EU-begroting. Die loopt tot
en met 2020. Ook moeten de Britten
een ‘eerlijk deel’ betalen tijdens de
overgangsperiode.
De rechten van burgers
Er wonen en werken 3,2 miljoen EUburgers in het Verenigd Koninkrijk.
Omgekeerd wonen en werken 1,3
miljoen Britten in de EU landen. Voor
al deze mensen is er een kort, bondig
en goed akkoord gesloten: iedereen die
onder de oude regels een leven heeft
opgebouwd, behoudt de rechten waar
hij of zij op had gerekend.

Het Goede
Vrijdag-akkoord
Op 10 april 1998 werden de Goede Vrijdagakkoorden getekend. Hiermee werd
een einde gemaakt aan ‘The Troubles’,
de jarenlange strijd tussen de pro-Ierse
katholieken en pro-Britse protestanten
waarbij duizenden doden vielen. Er werd
afgesproken dat er nooit meer een harde
grens in de grensstreek mocht komen. Ook
nu tijdens de Brexit willen beide partijen
zich aan dit akkoord houden.

Het vervolg van May

Lachend VDL Nedcar

Met dit concept-voorstel ging May op 15
januari 2019 naar het Lagerhuis. Het
voorstel was door de Europese Unie
goedgekeurd. Maar de instemming
van het Britse parlement kwam er niet.
Met een historische nederlaag van 202
stemmen voor en 432 stemmen tegen
werd het concept van tafel geveegd. Dit
geeft May een aantal opties die in de
flowchart weer zijn gegeven.

In 2017 kwamen er in Born, Limburg, 15 keer zoveel Mini’s uit de VDL Nedcar fabriek rollen
dan dat het dorp inwoners heeft: negentigduizend om precies te zijn. In Oxford, Engeland,
staat de andere Mini fabriek. Hier rollen bijna duizend autos per dag van de band.
Bij een no deal-Brexit heeft BMW-bestuursvoorzitter Harald Krüger al laten weten dat
er grensoverschrijdende handelsvoorwaarden wegvallen en dat ze daardoor gedwongen
zullen zijn meer Mini’s in Nederland te produceren.

De gevolgen

De gevolgen van de Brexit zijn erg lastig
te voorspellen en natuurlijk voor elke
sector ook verschillend. Dit heeft er alles
mee te maken dat de uitkomsten van de
Brexit nog zeer onzeker zijn.

De onzekerheid brengt nu al grote
gevolgen met zich mee. Bedrijven
beginnen te hamsteren om toekomstige
tarieven te ontwijken, verplaatsen
productie en hoofdkantoren of
durven zelfs
geen toekomstige
overeenkomsten meer aan te gaan uit
vrees voor de Brexit. Dit alles wordt
gestimuleerd door de steeds groter
wordende kans op een no-deal Brexit.

In de flowchart kan aan de hand van
de kleuren gezien worden welke opties
het meest gunstig zijn. Voor Nederland
zou het van alle mogelijke uitkomsten
het beste zijn als de Brexit in zijn
volledigheid niet doorgaat. Nederland
en het Verenigd Koninkrijk hebben
van oudsher een sterke handelsrelatie.
Vandaar
dat
handelstarieven
en
douaneposten onze gehele economie
veel schade toe zou kunnen brengen.
Toch geeft de Brexit ons ook enkele
voordelen. Zo heeft ongeveer twintig
procent van de Britse grote bedrijven een
vestiging geopend op het vasteland van
Europa. Twaalf procent overweegt om dit
ook nog te doen. Bedrijven verplaatsen
hun hoofdkantoren of fabrieken naar
het vaste land om onder Europese
regelgeving te blijven vallen of om geen
extra handels belastingen te betalen.

De no-deal Brexit treedt op wanneer er
op 29 maart 2019, precies 2 jaar na het
in gang zetten van artikel 50, nog geen
overeenkomst is gesloten tussen de
EU en het VK. Op dat moment worden
alle banden verbroken en moeten alle
handelsrelaties opnieuw ingesteld
worden. Dit zou desastreus zijn voor
zowel Europa als voor het Verenigd
Koninkrijk. Maar met de aanhoudende
meningsverschillen
tussen
het
Lagerhuis en de Europese Unie lijkt
de impasse rechtstreeks af te stromen
naar deze gevreesde no-deal Brexit.

Slot

De brexit heeft veel losgemaakt in
Europa en in de wereld. Hoewel het
blijkt dat het economisch nooit de beste
keuze geweest is om de EU te verlaten,
was het misschien toch onvermijdelijk
met de duidelijke verschillen tussen het
Verenigd Koninkrijk en het vaste land.
De Britten hebben gekozen voor vrijheid,
niet voor economische voorspoed.
Hoe duur ze dit komt te staan moet in
de komende periode blijken. Wellicht
hadden ze flexibeler moeten zijn zoals
de titel van deze Scope beaamt. Wellicht
worden de woorden van Andrew Davies;
“Brexit means breakfast” werkelijkheid
en is de Brexit een begin van een nieuw,
succesvoller tijdperk.

“And the UK said:
See EU later!”

May terug
naar Brussel

May stopt

Akkoord

Stemming
Lagerhuis

Uittreding
met afspraken

May aan zet

May trekt
brexit in

Geen
akkoord

Parlement
grijpt in

Nieuw
referendum

Politieke
impasse

Uitstel
brexit

No deal
brexit

Flowchart Brexit
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Disruptive change
Ruim 4 jaar is er gespeculeerd, gepraat, onderzocht, onderhandeld, uitgedacht
en gepland rondom de verhuizing van Industria van het Paviljoen naar Atlas. Na
veel voorbereiding uitgevoerd door voorgaande besturen, mocht ik als Project
Manager van studievereniging Industria de verhuizing van onze vereniging
overzien. Graag neem ik jullie mee in de laatste fase in de aanloop naar de
verhuizing van Industria.
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We are moving!
De verhuizing van Industria naar Atlas
Schaal

Date:

December 5, 2018
181005-181004 Industria (The Villa), Intermate DO3.vwx

File name:

Ruimte

1:70

Aanzichten

Formaat

A3

Getekent door

C 2017 DutchConcept.
Aan deze tekening mogen geen details of kleuren ontleend worden.

Aan de slag!

Hierboven ziet u wat Dienst Huisvesting met de nieuwe ledenruimte voor ogen had tot aan september (links), in vergelijking met wat
het volgens ons zou moeten worden (rechts). Een deur verplaatsen, muurtjes bouwen, flexibele wanden plaatsen, gas, water en licht
aanleggen en als kers op de taart een bar bouwen: Dat kan nog wel eens interessant worden…

Een preview

Een tiental studenten kreeg op 25
september 2018 de mogelijkheid om
Atlas voor het eerst van binnen te
bekijken tijdens een rondleiding. Het
gebouw werd van boven naar beneden
afgewerkt. De grote open ruimte aan
de zuidkant op de 10e verdieping
(links) is dan ook al zo goed als af.
Hier was te zien hoe de rest van het
gebouw afgewerkt zou worden. Ondertussen moet er op de 2e verdieping, waar het
bestuurskantoor van Industria komt (rechtsboven), nog heel wat gebeuren en zijn de
steigers voorlopig nog niet weg. In de nieuwe ledenruimte op de eerste verdieping,
The Villa (rechtsonder), ligt het plafond nog open en is de vloer nog afgedekt tegen
beschadigingen. De muren die in de ruimte geplaatst moeten worden, staan er ook
nog niet, en ook de deur naar de ruimte van Intermate is nog niet verplaatst. Dat
wordt nu ondertussen wel eens tijd! En ohja, er staat ineens grote elektriciteitskast
midden in de ruimte die op geen enkele tekening te vinden was… Daar moesten toch
muren komen te staan? Terug naar de tekentafel!
MAART 2019 SCOPE

11

De oplevering komt dichterbij

Een maand later, 23 oktober 2018, kunnen we wederom met
een groep studenten Atlas in. Bovenin het gebouw worden de
verdiepingen in een hoog tempo afgewerkt. De centrale hal
(boven) is ook zo goed als af. De omvang van de ruimte is
nu goed te zien. Tijdens de rondleiding is er al wat subtiel
enthousiasme te merken onder de studenten. Nu het
eindresultaat zichtbaar wordt, krijgt men zin om e verhuizen
naar dit gloednieuwe, moderne hoofdgebouw. In The Villa
(onder) is het een en ander opgeruimd, maar die deur en
muurtjes… Er volgen nu veel, heel veel vergaderingen!

Stichting TU/e in Paviljoen

De Technische Universiteit Eindhoven is gesticht op 15 juni
1956 door de Nederlandse overheid met prof. Dr. H.B. Dorgelo
als eerste rector magnificus. De instelling heette destijds de
Technische Hogeschool Eindhoven (THE) en was de tweede
instelling in zijn soort na de Technische Universiteit Delft.
In augustus 1986 werd de naam veranderd in Technische
Universiteit Eindhoven. De Technische Universiteit Eindhoven
vindt zijn oorsprong in het Paviljoen. In de gangen rondom
de iconische vijver, daar is het 63 jaar geleden begonnen.
In hetzelfde gebouw liepen wij, Technische Bedrijfskunde
studenten, rond tot en met januari 2019.

Overhuizen

Wij zijn verhuisd! Op 4 februari zijn we met het voltallige Industria bestuur operationeel in Atlas. We zijn vanaf nu te vinden op de 2
etage, ruimte 2.328, direct naast de centrale rode trap waarmee je vanuit de centrale hal naar de bovenliggende verdiepingen gaat (links).
Er is in een korte tijd ontzettend veel werk verzet. Het bestuurskantoor en de ruimtes daaromheen zijn klaar en er zijn meubelen in
geplaatst. In The Villa (rechts) is de verkeerd geplaatste deur verzet, zijn er wandjes geplaatst en is er al een begin gemaakt aan de bouw
van de nieuwe bar. Het is nog even wachten op de flexibele wanden maar ook die zullen spoedig geleverd worden. Het is erg fijn om
vorderingen te zien, in plaats van plannen en vergaderen!
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Nu gaat alles erg snel

Het wordt snel drukker in Atlas. Steeds
meer studenten weten hun weg te
vinden naar de nog relatief rustige
studeerplekken in het nieuwe gebouw.
Er lopen ook veel mensen rond die het
gebouw komen verkennen. In The Villa
zijn de werkzaamheden een week later
ook nog in volle gang. De definitieve vorm
van de bar wordt snel zichtbaar wanneer
de voorgefabriceerde onderdelen in een
snel tempo geplaatst worden.

Wij zijn

Mens agitat molem
Sinds het eerste academische jaar voert de Technische Universiteit Eindhoven het
Latijnse motto ‘mens agitat molem’ als lijfspreuk. Er zijn nogal wat vertalingen in
omloop, maar de Universiteit lijkt zich het best thuis te voelen bij ‘De geest beweegt
de massa’. Er zijn ook meer dichterlijke vertalingen bekend, zoals ‘de menselijke geest
zet de materie in beweging’, of ‘de massa die geen leven heeft, des mensen geest een
leven geeft’. De eerlijkheid gebiedt te melden dat deze spreuk zich nooit diep geworteld
heeft in het collectieve bewustzijn. In de geschiedenis duikt er slechts sporadisch een
referentie aan het motto op. In de jaren zestig kon er op feesten en partijen van de
toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven (THE) regelmatig genoten worden van
de muziek van een gezelschap dat zich Los agitatos de molemo’s noemde. In 1965
zwaaide een prins carnaval de scepter over de Hogeschool die zich tooide met de naam
vorst Mensagitatmolemius I. In juni 2002 was er in het gestripte gebouw T-Hoog (nu
Vertigo) een spectaculaire lichtinstallatie te zien onder de naam Lux agitat molem. Het
oorspronkelijke motto is aangebracht op een plaquette aan de muur van het Paviljoen.
Deze gevelsteen was een geschenk van architect ir. S.J. van Embden bij gelegenheid
van de officiële opening van de THE. De spreuk is ook te vinden op de zilveren staf van
de pedel die gebruikt wordt bij academische plechtigheden. Opmerkelijk is dat deze
tekst op de staf gegraveerd is onder een schaalmodel van de ark van Noach, een bijbels
artefact gebouwd volgens voorschriften van de Opperbouwmeester. Met een beetje
goede wil kan Noach beschouwd worden als de eerste ingenieur.
Bron: TU Encyclopedie

verhuisd!

Het motto van de Technische Universiteit Eindhoven staat nog altijd gegraveerd in een
grote steen naast de hoofdingang van het Paviljoen.
MAART 2019 SCOPE
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Atlas, hét icoon van een duurzame TU/e campus
Duurzaam en toekomstbestendig
Na afronding van de renovatie november 2018 is Atlas
getransformeerd
tot
een
aantrekkelijk,
duurzaam
en
toekomstbestendig gebouw met een optimaal klimaat om te
studeren, te werken en te verblijven. Het gebouw uit 1963 wordt
aangesloten op de warmte en koude installatie WKO, voorzien van
een zeer isolerende glazen vliesgevel met uniek ramensysteem en
maakt het gebruik van Smart Energy Saving Lighting.
Proeftuin
Het vernieuwde Atlasgebouw krijgt ook een rol als proeftuin. Het
Intelligent Lighting Institute (ILI) gaat het gebouw gebruiken als
Living Lab voor onderzoek en testen met intelligente verlichting
(SAD free omgeving).
BREEAM
Intelligente oplossingen zorgen ervoor dat Atlas het eerste
gerenoveerde onderwijsgebouw van Nederland wordt met de
hoogste BREAAM score Outstanding. Dit ontwerpcertificaat
staat voor de hoogste score dat het keurmerk geeft om
nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op
duurzaamheid. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft 27
september 2016 het certificaat uitgereikt aan het bestuur van de
TU/e. Het hoofdgebouw komt in de top drie van meest duurzame
gebouwen in Nederland.
Subsidie
De Europese Unie heeft subsidie gegeven om het Atlasgebouw
het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld te maken. Het
gebouw moet een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van
duurzame renovatie.

De puntjes op de ‘i’

Op 19 februari, mijn eigen verjaardag nota bene, worden de laatste onderdelen geplaatst. Het resultaat mag er zijn! De koffiekamer en
The Villa zijn klaar voor gebruik! Ja, ik weet het: het ging niet zonder slag of stoot en zoals na elk bouwproject zijn er nog wat kinderziektes
(sommige wat groter dan andere) die verholpen moeten worden. De aansturing van het licht en de verwarming werken bijvoorbeeld nog
niet helemaal goed, en we moeten helaas nog even wachten op het meubilair. Echter ben ik trots dat wij dit als vereniging voor elkaar
hebben gekregen, en ben ik ervan overtuigd dat Industria er zowel qua bestuurskantoor als ledenruimte enorm op vooruit is gegaan.

Beste lezer, u bent
van harte welkom in
The Villa om samen
met ons een nieuw
hoofdstuk voor
Industria in te luiden!
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TALENTPOWER

Join Ordina
Talentpower!
Geef je carrière een vliegende start!
Bij Ordina kun je in korte tijd veel zien,
leren en ervaren. We geven je de ruimte
om te ontdekken waar jouw talenten liggen
en helpen je om ze verder te ontwikkelen.
Dat avontuur ga je niet alleen aan, maar
samen met andere young professionals.
Met een intensief opleidingsprogramma
worden jullie klaargestoomd om het
verschil te gaan maken in je vakgebied.

Talentpower Selectiedag

Enthousiast? Kom bij ons langs
in Nieuwegein! Wij organiseren
elke donderdagochtend een
selectiedag.
Schrijf je in via onze website
via onderstaande QR-code:

via

ordina.nl/werkenbij
MAART 2019 SCOPE
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Carrière

ITrainee is een bedrijf dat een decennia geleden is opgericht door Noud Jacobs
en Fred Roethof, met als doel afgestudeerden onmiddellijk aan een passende
baan te helpen binnen de wereld van SAP. Beide waren eerst actief in een
organisatie die SAP trainingen aanbood, echter vonden zij dat dit beter kon. Tien
jaar later resulteerde dit in een succesvolle organisatie, die direct inspeelt op de
vraag van de arbeidsmarkt: SAP consultants. SCOPE sprak met Functioneel SAP
consultant op het gebied van Warehouse Management (WM) Erwin Raetsen om
erachter te komen wat dit bedrijf zo aantrekkelijk maakt.
TEKST Emma de Bruin DESIGN Jef van den Buijs

ITraineeship
Erwin is momenteel gedetacheerd bij
Marel, een voedselverwerkingsspecialist
te Boxmeer. Erwin is ongeveer 18
maanden geleden aan zijn reis
door het ITrainee traject begonnen.
Erwin kwam na een HBO opleiding
technische bedrijfskunde bij de master
Operations Management and Logistics
aan op de technische universiteit in
Eindhoven. Daar ontdekte hij al snel
dat hij Information Technology (IT)
erg interessant vond, maar iets te
theoretisch. Via LinkedIn werd hij
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door ITrainee benaderd om ook de
praktische kant van de IT toe te passen
als SAP consultant. Zo startte hij met
een intensief traineeship bestaande uit
twee dagen klassikaal les en drie dagen
zelfstudie. Trainees krijgen klassikaal
les in groepjes van tien met een
ervaren docent. Elke week leren ze een
module om zo heel het SAP systeem
te doorgronden. Na afloop van het
traineeship zijn de trainees klaar om het
bedrijfsleven in te gaan, ondersteund
door ITrainee.

Van Student naar Trainee

Trainees hoeven zich geen zorgen
te maken over de overgang van de
universiteit naar het traineeship, deze
verloopt namelijk erg soepel. Zo beschikt
de trainee nog steeds over de vrijheid
om zijn of haar vrije tijd naar keuze
in te vullen en te studeren wanneer dit
uitkomt. Dit op voorwaarde dat de trainee
zijn modules naar behoren afrond, die
wekelijks worden getoetst. Zo is er altijd
nog ruimte om op donderdagavond
met je oud studiegenoten een avondje

“Het succes van ITrainee komt door de win-win situatie die wordt gecreëerd voor zowel trainee als klant.“
te plannen, zolang je zelfstandig en
verantwoordelijk te werk gaat. Net als
het TBK programma is het traineeship
breed opgezet en leer je verschillende
richtingen. Daarbij ondervind je
gaandeweg waar je interesses liggen, die
je later kunt toepassen in je baan.
Van Trainee naar het bedrijfsleven
Het succes van ITrainee komt door de
win-win situatie die wordt gecreëerd
voor zowel trainee als klant. Zo krijgt
de klant keuze uit een groot aantal
getrainde SAP consultants, die de ins
en outs van het programma al in de
vingers hebben, terwijl trainees de kans
krijgen om te kiezen uit op voorhand
geselecteerde bedrijven om direct aan
de slag te kunnen. Beiden hoeven nu

Erwin Raetsen
Leeftijd: 		
26 jaar
Woonplaats:
Haler, Limburg
Hobby’s: 		
Reizen en fietsen
Opleiding:
HBO Technische Bedrijfskunde, Master Operations Management
		and Logistics TU/e.
Functie: 		
Functioneel SAP Consultant bij Marel, Boxmeer
Interesses:
Supply Chain en Information Technology

niet onnodige middelen te verspillen
aan het afstruinen van de arbeidsmarkt.
ITrainee brengt vraag en aanbod
samen. Hoe zij dit doen? De Trainee
kan na drie maanden aangeven in welk
vakgebied zijn of haar interesses liggen,
dan wordt er gekeken welke van de
klanten van ITrainee opzoek zijn naar
consultants in dit gebied. Aan de hand
van een matchingssheet gaan trainees
bepalen welke opties het beste bij hen
passen. Zo kwamen er bij Erwin drie
verschillende opties uit. Dan wordt
je via ITrainee voorgesteld bij jouw
favoriet en mag je op sollicitatiegesprek
komen. Daar kan het bedrijf, de klant
van ITrainee, bepalen om je definitief
aan te nemen. Zo wordt er verzekerd
dat er een perfecte match is tussen het
bedrijf en de trainee.
Wil jij verzekerd zijn van een
interessante baan na je master? Wil je
ook meer de praktische kant toepassen
van IT? Kijk dan of ITrainee iets voor jou
is op de website.
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Elevator pitch
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“

Maps Untold
Wij zijn de founders van Maps Untold. Alle
drie studeren wij Technische Bedrijfskunde
aan de TU/e. Een van onze founders, Max
Adaloudis, is gespecialiseerd in Data
Science. Maps Untold is een platform
waar reizigers persoonlijk advies krijgen
over welke bestemming en activiteiten
het beste bij hen passen. Doormiddel van
een zelflerend algoritme kan Maps Untold
een geheel gepersonaliseerd reisplan
aanbieden. Je kan het zien als je Daily Mix
op Spoitfy, maar dan een reisplan i.p.v. een
afspeellijst met muziek. Vervolgens kan de
reiziger dit compleet gepersonaliseerde
plan aanpassen en in een keer boeken.
Geschiedenis
Het idee is ontstaan tijdens een ESTIEM
reis van Gaby naar Sint-Petersburg. Op
een van de avonden zocht de groep een
plek om wat te doen. Na een uur scrollen
op Google en TripAdvisor werd er eindelijk
wat gevonden. Eenmaal aangekomen op
de plek, kwamen zij er al snel achter dat
deze plek totaal niet geschikt was. Het was
geen geschikte plek voor studenten en het
was erg duur. Gaby en een andere student
begonnen te discussiëren over het gebrek
aan online reisadvies waar reizigers locaties
en activiteiten kunnen vinden gebaseerd op
hun persoonlijkheid.

Waar staan we nu?
Na het meedoen aan de TU/e Contest en het
deelnemen aan SLUSH, zal Maps Untold om
te beginnen worden aangeboden als een tool
voor kleinere reisbureaus. Hierdoor nemen
wij de expertise van reisbureaus mee in ons
product, maar ook hun naamsbekendheid in
de reiswereld. Op dit moment ligt de focus
op het testen van het zelflerend algoritme
samen met studenten en reisbureaus. Na
het beschikbaar maken van de tool voor
reisbureaus, gaat Maps Untold werken aan
het consumentenplatform.
Het doel
Het doel van Maps Untold is om in 2019 het
zelflerende algoritme geoptimaliseerd te
hebben en de tool voor de reisbureaus online
te hebben met de eerste betalende klanten.
Hiervoor hebben we jouw hulp nodig! Houd
jij van reizen en ben je geïnteresseerd om te
kijken wat Maps Untold jou aanraadt? Kijk
dan op www.mapsuntold.com of stuur een
e-mail naar info@mapsuntold.com.

Wie?

Elevator pitch

Maps Untold
Gabriella Gomes Branco
Dennis van Ravenstein
Max Adaloudis
info@mapsuntold.com
www.mapsuntold.com

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

”
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Internationaal
Afgelopen najaar heb ik het geluk gehad om een aantal maanden in
een prachtige andere omgeving te mogen wonen: in Taiwan. Volgens de
touristenafdeling van het land is het dé onontdekte parel van Azië. Deze
maanden stonden in het teken van studeren, reisjes maken, mensen leren
kennen en natuurlijk cultuur snuiven.

TEKST & DESIGN Maarten van Asseldonk

Hoe het ook kan
Leven als Nederlander in Taiwan
Zoals vrijwel elke student vanuit de
faculteit IE&IS tegenwoordig het derde
semester van de master de grens over
gaat, mocht ik dat gelukkig als student
van de uitstervende BIS master ook.
Degenen die geïnteresseerd zijn in
mijn avonturen en reizen verwijs ik
naar mijn artikel in de Cursor, in dit
stuk wil ik jullie graag mee nemen in
de verschillen die ik gemerkt heb in de
manier waarop mensen in Taiwan leven
en met elkaar om gaan.

altijd aanwezigheidsplicht, waardoor
veel Taiwanese studenten besloten
om dan maar in de klas te slapen. Wat
daarnaast ook bijzonder was, is de
verhouding van student en docent. Waar
de rest van de Taiwanese samenleving
vrij hiërarchisch lijkt, gingen docent
en student bijna als klasgenoten met
elkaar om. Sterker nog, tijdens een
bedrijfsbezoek was onze docente zelfs
gekleed als student. Of misschien zelfs
wel als scholier.

Op de universiteit

Op straat

De universiteit, de officiële reden
dat ik in Taiwan was, was vrij anders
dan die in Nederland. Zo had je geen
collegezalen en was de hele aanpak wat
schoolser. Er was bijvoorbeeld bijna

Het eerste wat je op zal vallen als je in
Taiwan de straat op gaat is het enorme
aantal scooters, het zijn er nog meer
dan fietsers in Nederland. Hoewel ook
het openbaar vervoer heel goed geregeld
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is, kan de gemiddelde Taiwanees echt
niet zonder scooter. Dit heeft als gevolg
dat in de stad vrijwel continu een
monotoon brommend geluid aanwezig
is. Een ander bijzonder geluid in de
stad, is een soort moderne kijk op een
klassieker: Für Elise van Beethoven,
maar dan met een soort Mario-achtige
piepjes. Wanneer je dit geluid hoort
zul je de buurtbewoners met blauwe
zakken naar buiten zien snellen, dit is
namelijk de vuilniswagen. Waar het
ophalen van vuilnis in Nederland heel
anoniem is, is het in Taiwan bijna een
sociale aangelegenheid. Het wordt zelfs
aangegrepen om politieke campagne te
voeren. Net zo handig, want dan kunnen
de folders van een kandidaat die je niet
aan staat meteen in het afval.

Zelf woonde ik met wat andere
Westerse studenten in een soort
studentenappartement, redelijk centraal
in de stad. Het was ontzettend leuk
om te zien dat de lokale bevolking zo
open stond voor nieuwe gezichten. Zo
zat er beneden bij ons appartement
een klein zaakje waar een familie elke
dag voor de buurt ontbijt klaar maakte.
Ondanks dat de eigenaren vrijwel
geen Engels spraken, en wij vrijwel
geen Chinees, hebben we met handen
en voeten uitgebreide gesprekken
met deze mensen gehad. We werden
er dan ook altijd met open armen
ontvangen, waarbij onze voorkeuren
al na een paar weken vanzelfsprekend
waren geworden. De gastvrijheid van
deze familie was voor mij eigenlijk
tekenend voor de Taiwanese bevolking.
Het was dan ook een bijzonder, maar
aangenaam besef dat ik tegen het eind
van het semester echt het gevoel had
gewend te zijn in een omgeving die
dusdanig anders is dan ik gewend
was. Iets wat misschien wel het meest
tekenend was voor de Taiwanese cultuur
was de brief die wij van de politie
binnen kregen. Enigzins geschrokken
van een brief van de politie hebben wij
onze huisbaas gevraagd om deze te
vertalen. Tot onze verbazing bleek dat
er een grote hoeveelheid geld gevonden
was beneden op straat. De politie vroeg
in deze brief enkel of iemand van de
bewoners dat toevallig was verloren.
Toen we dat hoorden konden we onze
oren niet geloven.
Op stap

Wat verder ook erg grappig was om
te zien, was de transformatie van de
gemiddelde Taiwanees op stap. Taipei
kent een rijk en bloeiend nachtleven en
de Taiwanezen zelf weten dit ook maar
al te goed te vinden. Overdag lijken veel
Taiwanezen ongeveer hetzelfde: rustig,

bescheiden en goed gemanierd. In de
nachtclubs blijkt echter dat er twee totaal
verschillende types zijn: het ene type
staat rond te springen op de dansvloer,
terwijl het andere type aan een van de
tafels zit met in de ene hand de telefoon
en de andere hand een drankje. Dat het
tweede type in de meerderheid is, is wel
te zien aan het aantal rolstoelen achter
de bar. Daarmee worden ze aan het eind
van de avond uit de bank getild en naar
buiten gebracht. En ook daar buiten
gebeurt iets bijzonders. In plaats van dat
iemand zich ontfermt over de mensen
die buiten liggen, laat men ze liggen tot
ze weer bij hun positieven zijn. Het is
namelijk toch zo veilig, en warm, dat
er niks met ze kan gebeuren. Dus laten

ze ze hun roes buiten op de stoep uit
slapen tot ze de volgende ochtend weer
met de metro naar huis kunnen.
Al met al was het interessant om te
zien en mee te maken hoe men aan
de andere kant met elkaar om gaat.
Ik denk dat wij als Nederlanders nog
wel het een en ander zouden kunnen
leren van de welgemanierdheid en het
fatsoen van de Taiwanezen. Het gevoel
van collectiviteit zorgt ervoor dat in het
dagelijks leven veel kleine ergernissen,
zoals het proppen in de metro en links
staan op de roltrap, vermeden worden.

Eigenwijsheid Taiwanezen
Over het algemeen zijn de Taiwezen keurig gehoorzame burgers zijn die samen het
groter geheel nastreven. Maar wanneer het over hun ontspanning gaat, laten ze zich
niets wijs maken. Vanuit veiligheidsperspectief zijn veel van de mooiste plekjes, zoals
warmwaterbronnen en watervallen, door de overheid afgezet. Echter weet men hier
altijd wel een weg door- of omheen, waardoor ze hun favoriete plekjes toch kunnen
bereiken.
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Internationaal
In 2008 was Frans van de Weijer commissaris Externe Betrekkingen van het 45e
Industria bestuur. Hij is daarna uitgevlogen naar Ierland en tegenwoordig woont
en werkt hij in Singapore en reist hij de hele wereld rond. Frans vertelt ons graag
meer over zijn ervaring en keuzes om te wonen en werken in het buitenland.
TEKST Merijn Boer DESIGN Maarten van Asseldonk

Leven in Singapore
Van studeren dicht bij huis naar werken
aan de andere kant van de wereld
Het ouderlijk huis van Frans staat in
Heeze, een dorpje zo’n 10 kilometer
buiten Eindhoven met nog geen 10.000
inwoners. Ondanks de geringe afstand,
verhuisde hij meteen naar Eindhoven
toen hij Industrial Engineering &
Management ging studeren aan de
Technische Universiteit Eindhoven: de
eerste tekenen van interesse in avontuur
en het onbekende. Met Interactie maakte
hij verschillende reizen en evenementen
binnen Europa mee. Tijdens zijn
eerste trip naar Sint-Petersburg in het
tweede jaar groeide zijn interesse in de
verschillende cultuur en levenswijze.
Mede daardoor maakte hij in Hong
Kong kennis met de Aziatische cultuur
tijdens zijn buitenlands semester. Frans
vertelt: “Ik ging naar Hongkong omdat
ik dit zag als een volgende stap van mijn
persoonlijke en culturele ontwikkeling.
Zo leerde ik in een half jaar tijd een
hele andere wereld kennen qua cultuur,
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maatschappij en onderwijs. Na dat
semester wist ik dat ik het wilde ervaren
om een tijd in het buitenland te wonen.
Mijn plan was om eerst te gaan werken
in Nederland voor een multinational.
Ik zou dan later naar het buitenland
willen verhuizen. In praktijk ben ik

“Goede vriendschap herken ik
niet aan hoe vaak ik iemand
zie, maar dat het voelt als
gisteren wanneer je elkaar
weer ziet.”
een week na mijn afstuderen verhuisd
naar Ierland om daar te gaan werken als
Sales Forecast Manager voor Scheider
Electric in Galway. Voordat ik de baan
accepteerde, vroeg de HR-manager of
ik tegen slecht weer kon. Ik antwoordde
dat ik uit Nederland kom, dus dat het

wel goed zou komen! Daar had ik me
op verkeken… Ik heb een leuke tijd
gehad in Ierland. De mensen waren
erg vriendelijk en ik had een leuk baan.
Daarnaast prijs ik me zeer gelukkig met
al de vrienden en familie die mij tijdens
die twee jaar aldaar hebben opgezocht”
Ver van huis

Na 2 jaar kreeg Frans een andere functie
aangeboden binnen hetzelfde bedrijf
in Singapore. In 2015 is hij daarheen
verhuisd. Frans vertelt: “Ik wilde graag
doorgroeien en mezelf blijven uitdagen,
dus ik heb dat aanbod geaccepteerd. Het
was wel even schrikken voor mijn ouders
om te vernemen dat ik naar de andere
kant van de wereld ging verhuizen.
Maar gelukkig kun je tegenwoordig
gemakkelijk online contact houden. Ik
spreek ze elke week via Skype vanuit
de andere kant van de wereld, terwijl
ik tijdens mijn studententijd mijn

Singapore

De Merlion is een fictioneel dier met
het hoofd van een leeuw en de romp
van een vis. Het dier is de officiële
mascotte van Singapore en ontleent
zijn naam van de mengeling van
de twee Engelse woorden mermaid
(zeemeermin) en lion (leeuw).

In 2017 had de Republiek Singapore, dat
slechts 716 vierkante kilometer groot is, bijna
6 miljoen inwoners. Daarmee is Singapore
het op twee na meest dichtbevolkte land ter
wereld en bijna 20 keer zo dichtbevolkt als
Nederland. Dankzij de strenge regelgeving,
is Singapore ook het veiligste land ter wereld
volgens Business Insider. De verhalen van de
hoge boetes zijn dan ook niet overdreven. Zo
kan een sigaret op straat gooien, het fietsen
op een voetpad of het eten in een metro je
op honderden euro’s boete komen te staan.
Het veilige en schone gevoel dat Singapore
geeft, de alsmaar groeiende economie en
welvaart en de centrale ligging in Azië,
maken het land een populaire bestemming
voor toeristen en expats.

Geschiedenis
Archeologisch
onderzoek
heeft
aangetoond dat Singapore al in de 14e
eeuw een handelscentrum van enig belang
was. De oude plaats wordt beschreven in
oude Maleisische geschriften, de Sejarah
Melayu. Destijds stond de stad onder de
naam Temasek (stad van de zee) wegens
haar ligging. Het land dat bestaat uit 63
eilanden werd in de 15e eeuw hernoemd
in Singapora (leeuwenstad). In 1819
werd Singapore gekoloniseerd door het
Verenigd Koninkrijk. De Engelsman Sir
Thomas Raffles stichtte een handelspost
en legde daarmee de basis van het
huidige Singapore. Gedurende de Tweede
Wereldoorlog was de regio een belangrijke
uitvalsbasis voor de Britse marine, en stond
het ook wel bekend als ‘schier onneembaar’.
De Japanner slaagden er op 15 februari
1942 toch in om de stad te veroveren. De
capitulatie werd door Winston Churchill
de ‘grootste ramp en capitulatie in de
Britse geschiedenis’ genoemd. De Japanse
bezetting van Singapore duurde tot
september 1945, waarna de Engelsen het
weer in bezit namen.
Ontwikkeling
In 1959 kreeg Singapore zelfbestuur op
bijna alle terreinen, behalve buitenlands
beleid en defensie. Een jaar later kreeg de
Nederlandse econoom Albert Winsemius
van de Verenigde Naties het verzoek
een missie te leiden om de regering in
Singapore te voorzien van economisch
advies. Winsemius bleef deze rol vervullen

Een voorbeeld van Singaporese
regelgeving: In sommige gebieden is
het verboden om doerian, een fruit
dat bekend staat om zijn indringende
geur, mee te nemen.

tot 1984. Lee besloot zich meer te
richten op het Westen dan op de directe
buurlanden en met de grote multinationals
samen te werken. Er werden in westerse
landen investeringscentra opgericht die
buitenlandse investeringen naar Singapore
moesten halen. Mede hierdoor heeft
Singapore zich sindsdien ontwikkeld van
arm derdewereldland tot een van de
welvarendste landen ter wereld. De sterke
arbeidscultuur die dit mogelijk heeft
gemaakt is nog steeds sterk ingebed in de
lokale cultuur.

De haven van Singapore: na die van Shanghai de grootste haven ter wereld.
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Werken voor Schneider Electric
in Singapore

Een panorama van de golfbaan van Singapore, waar Frans regelmatig te vinden is.
Zijn passie voor golf deed hij op in Ierland.

ouders soms een maand niet sprak,
ondanks dat ik praktisch om de hoek
woonde. Ik besteed veel van mijn
vakantiedagen om tijd in Nederland
door te brengen. Gelukkig kan ik dit
goed combineren met 2-3 zakenreizen
per jaar naar Europa. Dus gelukkig
heb ik nog goed contact met mijn
vrienden in Nederland. Echter, goede
vriendschap herken ik niet aan hoe
vaak ik iemand zie, maar dat het voelt
als gisteren wanneer je elkaar weer
ziet.”
Leven in Singapore

Verhuizen naar Singapore was een
veel grotere verandering voor Frans
dan verhuizen naar Ierland: van kleine
stad naar metropool en van regen,
kou en vier seizoenen in één dag naar
zon, hitte en één seizoen gedurende
het hele jaar. “Het is een fijne stad
om in te wonen,” vertelt Frans. “De
stad is erg groen en veilig. Bovendien
wordt de stad geprezen om de goede
stadsplanning. Er is een limiet op het
aantal auto’s en het openbaar vervoer
is goed georganiseerd. Huisvesting
is echter wel duur. Ik woon samen
met een aantal huisgenoten in
een appartement. De stad is erg
internationaal ingesteld. Er wonen
veel expats met wie je als buitenlander

veel contact hebt. Mijn vriendengroep
bestaat uit mensen van over de
hele wereld en met verschillende
achtergronden. Met lokale mensen
heb je wat minder snel contact. Veel
expats gaan na een aantal jaar weer
weg, dus de lokale bevolking investeert
niet zo snel tijd in vriendschappen
met buitenlanders. Expats gaan vaak
na zo’n drie jaar weer weg om ergens
anders nieuwe ervaringen op te doen.

“Mijn vriendengroep bestaat
uit mensen van over de hele
wereld en met verschillende
achtergronden.”
Dat is wel jammer als je er zelf langer
bent. Ik ervaarde zelf ook twijfel na
drie jaar. Ik was toe aan een nieuwe
uitdaging. Deze heb ik toen gekregen
in mijn huidige functie als Supply
Chain Design & Execution Manager.”
Voor Frans is het reizen door Azië
een van de voordelen aan leven in
Singapore. Je kunt vanuit Singapore
gemakkelijk
naar
verschillende
Aziatische landen vliegen. Dit kan ook
in Europa, maar de lage kosten van
verblijf in Zuidoost Azië maken zulke
weekend trips net wat toegankelijker.

FAQ’s
Zou je ooit terug willen verhuizen naar Nederland?
Uiteindelijk wil ik graag terug naar Europa verhuizen, maar niet per se naar Nederland.
Zeker wanneer mijn ouders wat ouder worden, zou ik graag dichter bij hen willen wonen.
Wat mis je het meest?
Mijn familie en vrienden mis ik het meest. Het is ook jammer dat ik vaak niet bij speciale
momenten zoals verjaardagen en geboortes kan zijn. De seizoenen, die mis ik ook.
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De lokale bevolking werkt over het
algemeen erg hard. Veel van hen
maken nog meer uren dan de meeste
expats, die vaak ook geen normale week
van 40 uur werken. Deze instelling
zit diep geworteld in de cultuur. De
culturele verschillen zijn wel dingen
om rekening mee te houden. Frans
vertelt: “De hiërarchische afstand is
veel groter dan in Nederland. Lokale
medewerkers durven hierdoor minder
snel (constructieve) feedback te geven
en spreken hun ongenoegen achter de
rug van het management uit, zeker in
het geval van management op afstand.
Mede daardoor was het van belang dat
mijn vorige functie in Singapore werd
ingevuld. Indien je zelf feedback wilt
geven, moet je dit dus ook goed weten te
verpakken. Daar moet je echt op letten.
Alles moet hier ook volgens het boekje.
Dat betekent aan de ene kant dat werk
nauwkeurig wordt uitgevoerd, maar ook
dat soms de flexibiliteit ontbreekt om
iets voor elkaar te krijgen.” Frans leidt
een team dat werkzaam is over de hele
wereld, met een industriële footprint
voornamelijk in China, Frankrijk en
Indonesië. Het bedrijf biedt hem veel
flexibiliteit in zijn dagelijkse werk en
internationale doorgroeimogelijkheden.
Dit beschouwt Frans als een van de
grote voordelen van zijn werk. “Ik wil
de lat telkens weer wat hoger leggen
voor mezelf en ervaringen in nieuwe
disciplines en omstandigheden opdoen.
Ik grijp die kansen die Schneider
Electric mij geeft met beide handen aan
en geniet van de uitdagingen zolang ik
persoonlijk kan!”

En verder
U-hokjes reserveren, kluissleutels halen, materialen van BMZ reserveren of
gewoon even een praatje maken: het zijn allemaal dingen waar menig bezoeker
van het Paviljoen jarenlang voor bij dezelfde personen aanklopte: de trouwe
receptionistes Daniëlle en Jacqueline. We ontmoeten elkaar in B5, waar zij nog
nooit geweest waren, tussen alle oude posters en in de muffe lucht voor een
gesprek over hun tijd in het Paviljoen.
TEKST Merijn Boer DESIGN Ruben Sikkema

FOTO Merijn Boer

Het Paviljoen
anders dan ergens anders
Voor Daniëlle begon het avontuur in
2008. Ze werkte voor het bedrijf CSU
en later Trigion, die destijds de recepties
op de campus faciliteerden. Ze was
voor het bedrijf flexibel inzetbaar en
werkte veel in Vertigo en bij de Kamer
van Koophandel. Het Paviljoen was ook
al bij haar bekend, omdat ze daar wel
eens inviel. Er vonden echter wat kleine
incidenten plaats, waarna Daniëlle
voor zichzelf besloot: “Werken in het
Paviljoen, dat doe ik nooit meer.” Nadat
haar werk bij de Kamer van Koophandel
moest stoppen en ze toch in het
Paviljoen werd geplaatst, wees Rudy
haar op deze uitspraak. Met haar vlotte
babbel vond Daniëlle toch snel haar
draai in het Paviljoen en wist ze Rudy
ervan te overtuigen dat ze daar paste.

Sindsdien is ze trouw in het Paviljoen
blijven werken. Een jaar nadat Daniëlle
kwam werken als receptioniste in het
Paviljoen, werden de receptiediensten
overgenomen door Eurest. Daardoor
ontstond een vacature die ingevuld werd

“Werken tussen de studenten,
dat is wat het leuk maakte! Het
houdt je jong.”
door Jacqueline in 2012. Jacqueline heeft
het werken in het Paviljoen vanaf het
begin als prettig ervaren. Het team waar
elke Technische Bedrijfskundestudent
wel eens mee te maken heeft gehad, was
vanaf 2012 compleet.

Werken tussen de studenten

Als de vraag gesteld wordt wat de
dames nou het leukste vonden aan
hun werk in het Paviljoen, hoeven
beide niet lang na te denken: “Werken
tussen de studenten, dat is wat het
leuk maakte! Het houdt je jong.”
Daar zijn beide dames het helemaal
over eens. Daniëlle voegt toe: “Je
merkt dat hier een bepaald type
student rondliep. Wanneer er een
student binnenstapt, zie je of het een
Technische
Bedrijfskundestudent
is of niet. Dit zijn mensen die
managementfuncties ambiëren, wat je
duidelijk merkt.” De dames draaiden
vroeger ook de avonddiensten voordat
Eurest bepaalde dat dit niet meer
mocht. Daar hebben ze alleen maar
MAART 2019 SCOPE
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“De studenten hier zijn serieus,
maar op zijn tijd gedragen ze
zich ook gewoon als ‘student’,
als je snapt wat ik bedoel.”
Campus. Het bevalt haar prima, maar
ondertussen houdt ze haar oren en
ogen open voor andere kansen die
wellicht voorbij komen. Daniëlle richt
zich nu volledig op haar paardenbedrijf,
Amable. Ze is het nog niet helemaal
gewend om ondernemer te zijn, maar
met haar motivatie en het plezier in
haar werk gaat het zeker lukken. “Ik ben
blij dat ik van mijn hobby mijn werk kan
maken,” voegt ze toe.
De iconische vijver voor de receptie van het Paviljoen.

goede herinneringen aan. Jacqueline
vertelt: “De studenten hier zijn serieus,
maar op zijn tijd gedragen ze zich ook
gewoon als ‘student’, als je snapt wat ik
bedoel. Ik heb echter nooit problemen
gehad met studenten, zelfs niet na de
carnavalsborrel!”
Alléén in het Paviljoen

Het bijzondere aan het Paviljoen was
het intieme contact met de studenten,
vinden beide dames. Zeker toen
Rudy er ook nog werkte was er veel
informeel contact. Voor de ene student
ging je ook net wat verder dan voor
de andere. Besturen en actieve leden
van Industria, die kende je eigenlijk
allemaal. Sommigen kwamen gewoon
een praatje maken als ze even tijd
hadden. Daniëlle en Jacqueline kunnen
zich nog goed herinneren dat Maarten
Koek en Jochem Kamst dit vaak deden.
“Jochem had in zijn bestuursjaar een
wedstrijd met Rudy,” vertelt Jacqueline.
Het ging erom wie het snelst kon
afvallen. Jacqueline kan zich het ritueel
nog goed herinneren. Jochem: “Hé

“Werken in het Paviljoen
was erg fijn! Ik denk dat je de
kleinschaligheid, de vrijheid
en de ruimte gaat missen. De
lijntjes waren heel kort. Het was
meer een soort familie. Het was
hier echt anders en hechter dan
in een ander gebouw.”
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Rudy, hoe is’t?” Rudy: “Ja, goed! Ik ben
alweer wa kwijt, gij ook?” Jochem: “Nee
nee, ik niet joh, haha!” Daniëlle vertelt
dat Rudy ook graag weddenschappen
sloot met studenten. Zo had hij ooit een
weddenschap verloren van Sebastiaan
Hooijschuur. Dit kostte hem een fles
wijn. Vrijdag om 4 uur in de middag
kon Sebastiaan hem komen ophalen.
Rudy vertelde er alleen niet bij waar
en wanneer. Niet veel later stapte
Sebastiaan in zijn zwembroek de vijver
in met een schaar en een mes in de
aanslag, om de fles wijn van de fontein
af te halen.
Bij de leukste anekdote over het
Paviljoen is toch Jochem weer
betrokken volgens de dames. Het was
donderdagavond, 8 uur ’s avonds.
Wanneer een invalreceptioniste de
menigte niet naar buiten krijgt vanwege
regen, merkt Jochem op dat er een
intercominstallatie aanwezig is, en
hij vraagt: “Mag ik het doen?” Snel
volgen de woorden: “Wil iedereen
het gebouw verlaten? Ik herhaal, wil
iedereen het gebouw verlaten? Dit is
een noodgeval!” Vervolgens kwamen er
meerdere bezorgde belletjes binnen bij
de beveiliging waarin personeelsleden
vroegen wat er aan de hand was in het
Paviljoen.

Beide dames hebben tot slot nog één
boodschap aan de studenten. Daniëlle:
“Werken in het Paviljoen was erg fijn!
Ik denk dat je de kleinschaligheid, de
vrijheid en de ruimte gaat missen. De
lijntjes waren heel kort. Het was meer
een soort familie. Het was hier echt
anders en hechter dan in een ander
gebouw.” Jacqueline voegt daaraan toe:
“Ik hoop dat het jullie allemaal goed gaat
en dat jullie je plek vinden in Atlas. Het
wordt natuurlijk nooit zoals het in het
Paviljoen was. Dat was uniek en speciaal
op zijn eigen manier. Het kleinschalige
maakte het onze plek. Ik heb het altijd
als heel erg prettig ervaren.”
Wij, Industria en alle studenten,
bedanken graag Daniëlle en Jacqueline
voor de onvergetelijke tijd in het
Paviljoen!

Toekomstplannen

Jacqueline werkt ondertussen in de
catering bij HTC op de Hightech

FOTO Merijn Boer

We push
technology further
to print microchip
features that are ner

to build smarter
solar panels

to supply
solar powered
cars
to help save
the environment

Do you dream of changing the world of innovation? Do complex technological challenges
appeal to your imagination? We are looking for you. ASML always wants to get in touch
with eager and curious students.
Join us at workingatasml.com/students
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Faculteit
Terwijl iedereen nog even moet wennen aan zijn nieuwe werkplek in Atlas, en er
soms wat chaos heerst, maakt Tom van Woensel graag even tijd om ons te woord
te staan over het ESCF. Het ESCF ondergaat momenteel een transitie met de
focus om meer bedrijven aan te trekken en meer diversiteit aan te bieden. Het
ESCF en Industria zullen in de toekomst samenwerken om deze bedrijven en
studenten te verbinden.
TEKST Merijn Boer DESIGN Niek Segers

ESCF
in transitie
Professionals in operations en supply
chain management in staat stellen
om maximale waarde voor zichzelf,
de werknemers en de maatschappij
te creëren, gebaseerd op deugdelijke
wetenschappelijke
en
ethische
principes: dat is de missie van het
European Supply Chain Forum
(ESCF). Het ESCF levert waarde
op drie vlakken: talent, netwerk en
kennis. Het forum dat verbonden
is aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences
van de Technische Universiteit
Eindhoven, telt ruim 30 leden. Deze
leden zijn vaak multinationals met
een hoofdkantoor in Nederland, die
niet alleen veel kennis en talent willen
vergaren, maar ook bereid zijn om
kennis te delen met anderen die bij
dit netwerk zijn aangesloten.
Geschiedenis

Het eerste supply chain forum werd 27
jaar geleden opgericht door Hau Lee
van Stanford en Corey Billington van
HP. Dit forum heette The Stanford
Forum on Global Supply Chain
Management en bestaat nu onder
de naam Value Chain Innovation
Initiative. Onderwerpen als operations
en supply chain management stonden
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in die tijd nog in de kinderschoenen
en bedrijven bezaten hier weinig
kennis over. Het idee was om deze
bedrijven bij elkaar te brengen, zodat
deze van elkaar konden leren. Al snel
bleek dat er behoefte bestond aan een
Aziatische en Europese versie van dit
forum. In Azië heeft deze behoefte
geleid tot de oprichting van The Hong
Kong Forum on Global Supply Chain
Management aan The Hong Kong

Tom van Woensel
Prof.dr. Tom van Woensel is hoogleraar van
Freight Transport and Logistics in de OPAC
(Operations, Planning, Accounting and
Control) groep van de faculteit Industrial
Engineering and Innovation Sciences. Na
zijn PhD in Operations Management op de
Universiteit van Antwerpen is hij begonnen
op de Technische Universiteit Eindhoven
in 2003. Hier heeft hij zich gespecialiseerd
in distribution logistics, retail operations
en manufacturing systems. Naast zijn
werkzaamheden als hoogleraar is Tom
board member van het ESCF sinds 2006 en
Director van het ESCF sinds 2017.

University of Science and Technology.
In Europa kwam dit idee terecht
bij Ton de Kok, hoogleraar aan de
Technische Universiteit Eindhoven.
Hij richtte 23 jaar geleden het ESCF
op. De drie fora zijn geïnitieerd
vanuit academici met als doelstelling
om bedrijven te verbinden met
universiteiten en om de vertaalslag
te maken van academisch onderzoek
naar praktijktoepassingen.

geven waarna iedereen naar huis gaat,
is achterhaald.” Het ESCF probeert
met deze focus meer bedrijven en meer
diversiteit aan te trekken. Tegelijkertijd
blijft de drempel voor bedrijven om
zich aan te sluiten bestaan. “Deze
drempel is belangrijk voor het ESCF
om de hoge kwaliteit en toewijding te
kunnen waarborgen,” aldus Tom.
ESCF en Industria

Transitie

Het ESCF startte direct met 25 leden en
wist dit aantal goed vast te houden. Nu
maken zo’n 30 multinationals gebruik
van het forum. Ondertussen is er veel
veranderd. “Bedrijven zijn veel meer
met elkaar verbonden dan voorheen.
Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt
van netwerken,” merkt Tom van
Woensel op. Dat resulteert in meer
kennis van supply chain management
binnen bedrijven en meer vraag naar
specifiekere kennis. “Niet alle bedrijven
willen gebruik maken van alles wat
het ESCF te bieden heeft. Sommige
willen alleen toegang tot talent, waar
andere een specifiek gedeelte van de
kennispijler willen aanspreken,” voegt
Tom toe. Het ESCF ondergaat daarom
nu een transitie, waarmee het zich wil
herpositioneren om meer bedrijven
aan te kunnen trekken. Bedrijven
leveren een financiële tegenprestatie
aan het ESCF om toegang te krijgen tot
het forum. “Voor multinationals is dit
vaak geen probleem, maar voor startups
bijvoorbeeld wel,” vertelt Tom. Er zijn
daarom drie losse secties opgericht
waar bedrijven zich bij aan kunnen

sluiten. Een bedrijf kan dus een deel
van het pakket afnemen, uiteraard voor
een gereduceerde prijs. De drie secties
zijn ‘Data2Move’, dat zich toespitst
op de rol van data in besluitvorming
in de supply chain en logistiek, ‘Fast
Moving Consumer Goods’, dat zich
focust op logistiek in de retail sector
en ‘Hightech’, waarbij de focus ligt
op kapitaalgoederen. “Door middel
van deze herpositionering, proberen

“Bedrijven zijn veel meer met
elkaar verbonden dan voorheen.
Er wordt steeds vaker gebruik
gemaakt van netwerken.”
we gerichter waarde te creëren voor
bedrijven,” vertelt Tom. “Vroeger
hielden we vier à vijf workshops per
jaar met een aantal bedrijven over
een thema dat wij, de academici,
interessant of relevant vonden. We
hebben nu onderzoeksprogramma’s
in samenwerking met bedrijven en
we proberen gefocust te werk te gaan.
Het oude model waarin we workshops

Van de drie pijlers talent, netwerk en
kennis, is talent tot op het heden het
minst goed vertegenwoordigd binnen
het ESCF. “Het blijkt voor ons en
bedrijven erg lastig om met studenten
in contact te komen. Industria is een
verbinder tussen de faculteit en de
studenten met enorm veel toegang,”
vertelt Tom. Nieuw en jong talent is
waardevol voor bedrijven. Zij zoeken
daarom naar een manier om met
studenten in contact te komen en
om zo nieuw talent aan te trekken.
Industria kan hier als verbinder tussen
bedrijven en studenten fungeren. Dit is
niet alleen voordelig voor de bedrijven,
maar zeker ook voor de studenten.
Nieuwe
bedrijven,
interessante
lezingen van hooggeplaatsten en
kwaliteitsvolle
opdrachten
zijn
aspecten die het ESCF toe kan voegen
voor studenten, via Industria. Tom
vertelt: “Momenteel zijn er zo’n 15
academici aangesloten, afkomstig uit
alle vakgroepen van de faculteit IE&IS.
Deze mensen hebben goede contacten
binnen de aangesloten bedrijven, die
op hun beurt soms wel tien goede
projecten per jaar genereren. Dit,
in combinatie met de korte lijntjes,
zorgt ervoor dat we goede master- en
bachelor projecten kunnen aanbieden,
met goede begeleiding.” Het ESCF
en Industria zullen de komende
tijd gaan samenwerken om dit te
bewerkstelligen.

“Industria is een verbinder tussen de faculteit en de studenten
met enorm veel toegang.”
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En verder

Alumnia Bestuursupdate
Vernieuwing

FOTO Fabian Lucas Luijckx

Het is dan toch echt gebeurd: de opleiding
Industrial Engineering and Management
Sciences heeft het Paviljoen verlaten.
Tijdens het eindevenement op vrijdag 15
februari kwamen er ruim honderdvijftig
alumni nog een laatste kijkje nemen in
de lange gangen van het Paviljoen, een
biertje doen in The Villa en een dansje
wagen in de kantine. Het was goed
om te zien hoe alumni andere alumni,
medewerkers en studenten elkaar wisten
te vinden om oude herinneringen op te
halen en nieuwe te maken.
Het volgende evenement staat ook
alweer voor de deur. Op woensdag
27 maart 2019 vindt de 5e editie
van TBKx plaats in de Kazerne in
Eindhoven. Het thema van de avond is
Urbanisatie. Sprekers zullen gedurende
de avond het onderwerp belichten

vanuit een gezondheids-, sociaal- en
logistiek perspectief. De Eindhovense
wethouder van Wonen, Wijken, Werk
en Ruimtelijke Ontwikkeling zal het
verhaal concretiseren door toe te lichten
hoe Eindhoven omgaat met urbanisatie.
Naast de update over onze evenementen,
hebben we ook intern nieuws: Maurice
Smedts en Astrid Koomen hebben
ons bestuur verlaten. We danken hen
hartelijk voor de bijdrage die ze de
afgelopen jaren hebben geleverd. Zo
waren ze onder andere betrokken bij
de omvorming van Alumni VBI naar
Alumnia, hebben ze het Huishoudelijke
Reglement geüpdatet en diverse
activiteiten georganiseerd. Met hun
vertrek hebben we twee vacante bestuur
posities. Mocht je geïnteresseerd zijn
of vragen hebben, stuur ons gerust een
mail: alumni@tue.nl.

Daarnaast gaat ook Iris, ons secretariaat
lid, Alumnia verlaten. We zijn daarom
op zoek naar een nieuwe secretariaat
lid. Ben jij, of ken jij een student
die geïnteresseerd is in een flexibele
bijbaan, bekijk dan ook onze vacature
op pagina 30.
In 2019 zullen we de lijn van de
afgelopen jaren doorzetten en ons vooral
focussen op het versterken van onze
communicatie en marketing, en het
verbeteren van het ledenmanagement.
Maar natuurlijk blijven we ook
voldoende aandacht besteden aan onze
vier activiteiten. We hopen je dan ook
weer te mogen zien bij TBKx op 27
maart en tijdens onze outdoor activity
op zaterdag 6 juli.

Activiteitenoverzicht
27
mrt

TBKx 2019

Wo 27 maart 2019
18:00
Kazerne, Eindhoven
Gratis

Houd alumnia.nl in de gaten om je in te schrijven.
SCOPE MAART 2019
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BESTUURSLID
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor onze alumnivereniging? Heb je ideeën hoe je onze
vereniging kan verbeteren, laten groeien of lijkt het het je gewoon leuk om meer contact te
hebben met onze alumni, Industria of de IE&IS faculteit? Dan zouden we het geweldig vinden
als je ons bestuur komt versterken! Je kan altijd contact opnemen met een van onze
bestuursleden of direct via alumnia@tue.nl.
BESTUUR 2019

Kim

Loek

Martijn

Algemeen bestuurslid

Penningmeester

Voorzitter

?
Tim
Secretaris

?

Algemeen Bestuurslid
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STUDENTASSISTENT GEZOCHT
Wil jij graag het aanspreekpunt zijn voor de alumni van onze opleiding? Ben je een 3e jaars of
masterstudent en op zoek naar een flexibele bijbaan voor 6 - 8 uur in de week? Het Alumniabestuur is op zoek naar iemand die enthousiast wordt van het groeien van een vereniging van
inmiddels 1200 leden. Je zal ons team ondersteunen in algemene bestuurszaken en de
organisatie van onze 4 activiteiten per jaar. Ben je communicatief vaardig, goed georganiseerd
en proactief? Dan ga je een grote aanwinst zijn voor onze alumnivereniging! Bij interesse mag je
uiterlijk 24 maart een korte motivatie en je CV opsturen naar een van ons, of naar alumnia@tue.nl.
BESTUUR 2019
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Algemeen bestuurslid

Penningmeester

Voorzitter

Tim
Secretaris

Get the most out of yourself with a career at AME!
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AME is an independent developer and manufacturer of high quality electronic products. Our goal is to
create innovative products that exceed customer expectations. We accomplish this by integrating
product development and manufacturing and keeping a clear focus on the product and its function.
Driven by technology, we strive for the best solution combining the disciplines of electrical,
mechanical, software, industrial and control engineering.
Esp 100, 5633 AA - Eindhoven
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Column

Industria verhuist

Vooruitkijken is iets wat elke hedendaagse
student tegenwoordig veelal doet. Ben ik
wel aantrekkelijk op de arbeidsmarkt later?
Heb ik genoeg naast mijn studie gedaan?
Zijn mijn cijfers wel hoog genoeg? Maar een
keer stilstaan en jezelf afvragen wat je al wel
bereikt hebt zit er vaak niet in. De enige dag
in de week dat dit dan wel weer gebeurd
is de dag na een net iets te lange avond.
Maarja dan word je door je hoofdpijn wel
gedwongen om een keer stil te staan bij de
avond ervoor.

zijn. De sfeer van de vereniging is lastig te
behouden. De koffiekamer zit niet meer
langs het bestuurshok. En ga zo maar door.

FOTO PICSFORYOU

De laatste borrel in de oude Villa heeft
plaatsgevonden, het Paviljoen eindfeest is
achter de rug en alle spullen van Industria zijn
verhuisd naar Atlas. Ofja, alle spullen… er zijn
ook genoeg containers met rotzooi gevuld. Al
met al is de fysieke verhuizing van Industria
naar Atlas zo goed als achter de rug en zal Het
Paviljoen binnenkort tegen de vlakte gaan. Er
is genoeg gesproken over alles wat er verloren
zal gaan na de verhuizing, dat het tijd is om
samen vooruit te kijken naar wat we winnen.

Het nooit tevreden zijn met de al bereikte
dingen is dan ook al een algemeen bekend
maatschappelijk probleem. Maar terug naar
Industria en de verhuizing. Vele zagen beren
op het pad als het over de verhuizing ging.
Buiten borrelen zou niet meer mogelijk

Nadat 6 besturen hun hersens over de
verhuizing gebroken hebben loopt het
project nu op z’n eind. De nieuwe Villa
begint vorm te krijgen, de koffiekamer
is al volop in gebruik genomen, en het
bestuurshok, Ja die heeft eindelijke ramen
gekregen die zelfs nog open kunnen ook.
Voor het bestuur misschien nog wel de
grootste aanwinst. Een grote opruimbeurt
zal nog wonderen doen. Maar dat hoort
wel een beetje bij verhuizen. Ik denk dat
we niks te klagen hebben. De koffie lunch
en donderdagmiddag pauzes zullen denk ik
gezellig blijven.

Koen van Wershoven
Voorzitter Industria

Online supermarkt voor collegeboeken

FOTO PICSFORYOU

in het verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs. Het verschaffen van boeken en
ander studiemateriaal is daar een belangrijk
onderdeel van.

Studieverenigingen vonden hun vroegere
bestaansrecht in de verkoop van
studieboeken. Ondertussen, 40 jaar later
is dit lang niet meer de belangrijkste focus
van een vereniging als Industria. Carrière-,
internationale en ontspanningsactiviteiten
zijn door de jaren heen enorm gegroeid.
Dat betekent echter niet dat de pijler Studie
zijn waarde heeft verloren. Op verschillende
fronten probeert de vereniging zowel de
student als de universiteit te ondersteunen
SCOPE MAART 2019
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Die gloednieuwe papieren boeken kosten
niet alleen veel geld, ze schieten bovendien
te kort in duurzaamheid en flexibiliteit.
Wij, studenten, worden steeds vaardiger in
het zoeken naar tweedehands of digitale
alternatieven. Online versies zijn weliswaar
illegaal, alleen bieden ze de student vaak
wel het materiaal waar en wanneer deze
maar wil. De afgelopen maanden ben ik
veel bezig geweest met alternatieven voor
de huidige boekenverkoop.
Stel je voor: al je studiemateriaal voor een
vaste maandelijkse prijs in een Spotify
voor boeken. Of een betaal-per-studieboek
model, overeenkomende met het business
model van Blendle. Momenteel zijn er
verschillende bedrijven druk bezig met het
ontwikkelen van ebookplatformen: Buku,
Bookshelf, SURF eStudyBooks, MagBoox,
noem maar op. Het is nu al duidelijk dat
het ene model niet per se beter is dan de
ander. Bij een Spotify model lopen bedrijven
het risico dat studenten enkel in de maand

van tentamens een abonnement afsluiten
en de resterende 8 maanden in het jaar
achterwege laten. Een vorm als Blendle zou
vanuit het perspectief van de student ideaal
zijn, alleen zet dat druk op de te bedingen
kwantiteitskorting bij uitgevers.
Complexe
onderhandelingen
met
verschillende stakeholders zijn nodig
voor het opzetten van een dergelijk
platform. Neem als voorbeeld de uitgevers.
Enkel wanneer er genoeg nationale en
internationale uitgevers willen meewerken,
kan een platform als levensvatbaar worden
gezien. Het is echter goed om ons te
realiseren dat het uiteindelijk draait om de
leerervaring van de student. Dat betekent
dat we als studievereniging een belangrijke
rol kunnen betekenen in de verdere
ontwikkeling van een dergelijk platform.
Het zal nog minimaal een jaar duren
voordat we de eerste pilot op de TU/e gaan
zien. Voor nu kun je als student je papieren
boeken nog vertrouwd via Industria kopen,
net zoals het 40 jaar geleden was.

Stef Creemers

Commissaris Onderwijs Industria

Column

Een onvergetelijk einde

’s Middags begon het al te kriebelen bij
alle studenten, medewerkers en alumni.
Wat ging er die avond gebeuren? De
verwachtingen waren hooggespannen.
Misschien wel té hoog, dacht menig
alumnus. Kon aan de verwachtingen
voldaan worden?
Ja, aan de verwachtingen werd voldaan.
Meer dan dat zelfs.Na vele malen
laserschieten, kon er nu eindelijk een
keer gepaintballd worden in de gangen
van het Paviljoen. Op rolschaatsen.Niets
is wat het lijkt bleek echt heel iets anders
te zijn dan het vooraf leek. De vijver werd
leeggepompt. Er kwamen zeventien fietsen,
een auto en achtentwintig lege fusten
tevoorschijn. Deze werden allen direct bij
opbod geveild voor het goede doel.

Er bleek al die tijd een geheime
personeelskroeg te hebben gezeten in een
kelder onder collegezaal B2.
Er werd een standbeeld onthuld voor
de
afscheidnemende
receptionistes.
Gemaakt door studenten Industrial
Design. Het standbeeld leek niet echt op
de receptionistes, maar dat werd door de
vingers gezien.
Er waren wilde dieren, slangenmensen en
steltlopers die hun hoofden bleven stoten
aan de wegwijsbordjes in de gangen.

Dit alles werd live in beeld gebracht op een
speciale uitzending van het NOS journaal.
Er werd gedronken. De tranen vloeiden
rijkelijk. Aan de verwachtingen werd meer
dan voldaan. Het was een onvergetelijk
einde.
Oké, de deadline voor deze column stond
voordat het feest had plaatsgevonden.
Maar ik zal er niet ver naast zitten. Toch?

Cas van Elderen

Alumnus Technische Bedrijfskunde
Baukje Osinga kwam jonglerend uit een
hele grote taart tevoorschijn.
De bouwvakkers die ooit het Paviljoen
hadden
opgebouwd,
hoogbejaard
inmiddels, werden als oorlogsveteranen
onthaald. Ze legden samen met de
burgemeester een krans bij het Paviljoen.
Dit werd gevolgd door een minuut stilte.
Ook de Koningin was erbij en deed
ceremonieel een laatste keer haar behoefte
op ‘de WC van de Koningin’ in de A-gang. Ze
vergat door te trekken.

FOTO Hilde Weerts

De faculteit is verhuisd. Industria is
verhuisd. The Villa is verhuisd. Maar niet
voordat er een groots Exit Paviljoen feest
plaatsvond. Laten we samen nog een laatste
keer terugkijken op dit feestfestijn. Ik kan
me namelijk voorstellen dat niet iedereen
zich alles nog herinnert.
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