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Wondere wereld van big data
Misschien is big data voor u een relatief onbekend begrip, maar stiekem begint het
een steeds grotere rol te spelen in uw dagelijks leven. Hebt u zich bijvoorbeeld wel
eens afgevraagd hoe Albert Heijn persoonsgebonden aanbiedingen kan aanbieden of
hoe Google uw zoektermen kan aanvullen? Bij het beantwoorden van dit soort vragen
komt de term big data al snel naar boven.
Bij het zoeken naar de antwoorden op deze vragen, kan de volgende gedachte rijzen:
is mijn privacy nog wel gewaarborgd? Deze en nog vele andere vraagstukken worden aangehaald tijdens het 30e Industria Congres op dinsdag 10 december met het
thema: Big data: big business or big brother?
Deze SCOPE geeft u alvast een kijkje in de wondere wereld van big data. In een interview geeft Remco Dijkman, universitair docent, een introductie op de hype en de
toepassingen van big data. De daaropvolgende artikelen over Google en IBM schetsen
een beeld hoe big data wordt toegepast bij de grotere spelers in de IT-sector.
Naast de interessante artikelen over big data, staat deze SCOPE ook gedeeltelijk in
het teken van het tiende lustrum van Industria. Vijftig jaar geleden richtten Jos Bedet,
Karel Wijshoff en Sjir Nijssen studievereniging Industria op. In een interview met de
oprichtingspresident wordt er teruggeblikt op het Industria van toen.
Als Project Manager van het vijftigste bestuur van Industria mag ik mij dit jaar als
hoofdredacteur ontfermen over de SCOPE. Ik ben erg trots op het resultaat en hoop
dan ook dat u veel plezier zult beleven aan het lezen van deze SCOPE!

Maarten Koek
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema Big data
Big data, het is een veelgehoord begrip in het bedrijfsleven tegenwoordig.
Maar wanneer is data ‘big’ te noemen, waar ligt deze scheidingslijn? Is het
kwaliteitsgebonden of hangt het af van kwantiteit?
TEKST Benjamin Rensen FOTOGRAFIE Willemijn Steens

Grote data?
Data wordt overal en over iedereen opgeslagen. Dit wordt al jaren door menig
bedrijf gedaan. Neem bijvoorbeeld de
klantenkaarten van grote winkelketens,
waarvan de meeste mensen er meerdere
in hun portemonnee hebben zitten. Of
alleen al de transacties die gedaan worden en vervolgens worden opgeslagen
in een data center, dat ergens ver van de
winkel zelf in een afgelegen veld staat.
Maar waarom wordt dit opgeslagen?
“Het gebruik van deze data door banken
is een lang bestaand voorbeeld. Wanneer
je altijd in een bepaalde stad betaalt met
je creditcard en er opeens een transactie

aan de andere kant van de wereld geregistreerd wordt, weet de bank dat er iets
niet klopt” aldus Remco Dijkman, assistant professor in de capaciteitsgroep
Information Systems aan de TU/e.
Ondanks dat iedereen wel weet wat big
data inhoudt, is er geen duidelijke definitie van big data. Dijkman: “Voor mij
is het vooral een marketingconcept. Bedrijven ondervinden het probleem van
het hebben van veel data waar niets mee
wordt gedaan. Big data is eigenlijk het
analyseren van alle, over de jaren heen
opgeslagen, data.”

Het aantal gecreëerde exabytes aan data
over de afgelopen jaren
2000
1800

Toepassingen
Naast de hierboven genoemde toepassingen in de bancaire sector en bij consumentenbedrijven, wordt big data ook
veelvuldig toegepast in bedrijven, zonder dat de consument er direct wat van
merkt. Bij het transport van goederen
komt een juiste planning de efficiëntie
van een distributienetwerk ten goede.
“Wanneer oude gegevens met betrekking tot vertrek- en aankomsttijden bij
afnemers allemaal worden opgeslagen,
kan er met de juiste software een steeds
accuratere planning worden gemaakt.”
Daarnaast worden data ook vaak gebruikt om te toetsen of het beeld dat managers hebben van interne processen
ook klopt met de uitvoer hiervan.
Een direct teken van het gebruik van big
data voor de consument is het gebruik
van cookies op websites. Alles wat een
consument doet en kiest kan op die manier worden gevolgd en bedrijven kunnen hierop inspelen. Een kenmerkend
voorbeeld is het zoeken van een product,
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Het principe van Big data past perfect
in het straatje van een Technisch Bedrijfskundige. Dit is niet louter omdat
het bij bedrijven wordt toegepast, dus
bij bedrijfskunde past. Het gebruik van
big data in een bedrijf is juist de kern
van wat een technisch bedrijfskundige
hoort te doen. Het omvat drie belangrijke factoren, namelijk: het verzamelen van data (input), het analyseren
van de data en vervolgens de toepassing van de geanalyseerde informatie
(output). De (toekomstige) bedrijfskundigen gaan dus nog veel merken
van dit begrip.

“Big data is eigenlijk het analyseren
van alle over de jaren heen
opgeslagen data”
bijvoorbeeld schoenen, en een moment
later op een website van een andere
instantie, neem een krant, diezelfde
schoenen in een kadertje zien staan. Op
deze manier levert de consument zelf de
informatie voor een bedrijf aan, enkel
door simpele handelingen uit te voeren
op het internet.
Hype
In de afgelopen decennia zijn er verschillende keren zogenaamde ‘fashions’
opgedoken in de managementwereld,
zoals ‘total quality management’. Je
hoort er korte tijd veel van, maar na verloop van tijd steeds minder. “Big data is
een soortgelijke hype. Het verloop van
een dergelijke fashion gaat volgens de
‘hype-cycle’ van Gartner.” In het kort
houdt dit in dat er een technologie ontstaat die de hemel in wordt geprezen,
waarna men realiseert dat de technologie toch wat mankementen heeft. Na
deze cyclus stagneert de interesse in
deze technologie op een bepaald niveau,
waarop men goed weet op welke manier
deze technologie nuttig is. “Big data zit
volgens Gartner net voor de piek. Het is
nu nog geweldig in de ogen van veel managers,” vertelt Dijkman.
Het feit dat big data nog voor de piek
zit is te zien aan de verschillende bedrijven die proberen mee te liften op de
populariteit van de technologie.
Bedrijven als Cisco, die zwaardere

Visibility
Peak of Inflated Expectations

Plateau of Productivity

Slope of Enlightment

Trough of Dissilusionment
Technology Trigger

Time

Gartner hype-cycle
De Gartner Hype-cycle is een cyclus die
weergeeft hoe een nieuw begrip in de
managementwereld wordt opgenomen. De cyclus bestaat uit vijf fasen.
Als eerste wordt de technologie geïntroduceerd (technology trigger), waarna de interesse stijgt. De tweede fase
die volgt is de zogenaamde ‘Peak of
Inflated Expectations’. Zoals de naam
al zegt verwacht men op dit moment
(te) veel van de nieuwe technologie.
Logischerwijs volgt hierna de ‘Trough

of Disillusionment’, waarin men beseft
dat de nieuwe technologie ook negatieve kanten heeft. De vierde fase in de
cyclus beschrijft de langzaam op gang
komende positieve berichten die na
het dal ontstaan; de ‘Slope of Enlightment’. Als laatste stagneren de positieve en negatieve berichten en heeft de
technologie een vaste plek gekregen in
de bedrijfsprocessen. Dit heet de ‘Plateau of Productivity’.
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“De hype die big data
heet is voorlopig zeker
een blijvertje”
routers aanbieden om de grote stroom
aan data aan te kunnen, of IBM dat
SPSS heeft gekocht omdat dit een van
de bekendste tools is om data te analyseren zijn voorbeelden hiervan. Ook
komen er security bedrijven op die zich
specialiseren in de bescherming van big
data. Dit laatste heeft te maken met de
recent ontstane commotie. In hoeverre
respecteert de toepassing van big data de
privacy van mensen?
Privacy
Tegenwoordig worden steeds meer essentiële handelingen gedigitaliseerd.
Neem de belastingopgave of het inschrijven voor een onderwijsinstelling.
Door deze digitalisering is het internet
min of meer een eerste levensbehoefte
geworden. Dit betekent wel dat alle

Remco Dijkman
Remco Dijkman is universitair docent
Information Systems aan de TU/e. In
zijn werk heeft hij veel te maken met
big data en het verwerken en toepassen daarvan. Kort na het interview met
hem is hij naar de Verenigde Staten
vertrokken om onderzoek te doen naar
‘text and web mining’. Dit doet hij aan
de New York University samen met een
expert op gebied van big data. Aan het
eind van dit kalenderjaar is hij weer terug te vinden in het Paviljoen.
SCOPE DECEMBER 2013
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systemen en data dan ook echte bezittingen zijn en serieus beschermd moeten
worden.
Hieruit blijkt dan ook de zwakte van big
data: het is onduidelijk wanneer de privacy van de klanten geschonden wordt.
Dijkman: “Er is altijd een raakvlak tussen privacy van de klant en waarde voor
het bedrijf, waardoor er een belangrijke
rol is weggelegd voor instanties die verantwoordelijk zijn voor de bescherming
van de consument.”
Met betrekking tot deze privacy is het
klakkeloos op ‘accept’ klikken van consumenten, wanneer er een lijst algemene voorwaarden op hun scherm
staat, een heikel punt. Hierdoor hebben
bedrijven beschikking over alle data die

zij kunnen afleiden die gekoppeld zijn
aan hun producten, wanneer de consument deze gebruikt. Toch is dit legaal,
omdat geacht mag worden dat de consument deze voorwaarden heeft gelezen.
Toekomst
Volgens Dijkman is de hype die big data
heet voorlopig zeker een blijvertje. “Op
dit moment is het een grote hype en verkeert big data in een soort verkennende
toestand, waar uiteindelijk een aantal
facetten uit rollen die van grote toegevoegde waarde zullen blijven.”
Dijkman noemt daarbij de term ‘sentiment analyse’. Dit is een relatief nieuwe
toepassing van big data, die zich richt
op sociale netwerken, zoals Twitter en
Facebook. “Mensen delen ontzettend
veel meningen op internet. Bedrijven
proberen de meningen van mensen uit
tweets en statusupdates te halen om bijvoorbeeld beurskoersen te voorspellen.”
Sentiment analyse kan ook exact andersom gebruikt worden. Eerst zoeken de
bedrijven naar zogenaamde ‘opinievormers’ wiens meningen anderen sterk
beïnvloeden, waarna zij deze opinievormers aan zich proberen te binden.
Big data staat nog in de kinderschoentjes, maar staat op het punt om een belangrijk begrip te worden in de managementwereld. Misschien nog wel groter
dan andere fashions.

Thema Big data
Big Blue, beter bekend als IBM, is het grootste bedrijf in de IT-sector, de
uitvinder van barcodes én producent van de eerste personal computer
(1981). Jaren later behoort IBM nog steeds tot de kopgroep van de IT. TU/ealumnus Ton Engbersen geeft een kijkje in de wondere wereld van big data
bij IBM.
TEKST Noor Rijk

Big Blue, Big Data
Grote hoeveelheden data gebruiken
om betere en ‘slimmere’ besluiten te
nemen
Probeer de dag te herinneren dat je je
rijbewijs hebt gehaald. Je bent blij met je
roze papiertje, of tegenwoordig: je roze
pasje, en niet lang na je rij-examen zit je
voor het eerst echt alleen in de auto. Je
rijdt op de snelweg en hebt net een andere auto ingehaald, dat ging best goed.
Een stukje voor je rijdt nog een auto. Je
besluit de auto in te halen en gaat op de
linkerstrook rijden. Precies als je hem
voorbij wilt rijden, zie je dat hij zijn
linker richtingaanwijzer aan heeft. Je
wordt onzeker en blijft toch maar achter hem rijden. Denk nu aan dezelfde
situatie, maar dan 10 jaar later. Wat doe
je? Waarschijnlijk rijd je de auto nu wel
zelfverzekerd voorbij. In deze twee voorbeelden heb je precies dezelfde ‘data in
motion’ (situatie), maar andere ‘data at
rest’ (ervaring) en daardoor neem je een
ander, en als het goed is beter, besluit.
Big data
Ton Engbersen gebruikt bovenstaand
voorbeeld om de toepassing van het
fenomeen ‘big data’ te illustreren. De
essentie van big data is het gebruiken
van grote hoeveelheden data die gegenereerd worden door bijvoorbeeld sensoren om op die manier hopelijk betere
en ‘slimmere’ besluiten te maken. De
combinatie van grote hoeveelheden

01
01 Het IBM onderzoekscentrum in Zürich

data en ervaring is hierbij essentieel.
Op het moment dat er nieuwe data binnenkomen die een bepaalde situatie
beschrijven, worden deze vergeleken
met de opgebouwde ervaring en op basis van de combinatie van deze nieuwe
data en de eerdere ervaringen wordt een
slimmere beslissing gemaakt. Op de
beurs kun je duidelijk zien hoe big data
wordt gebruikt: elke milliseconde is er

nieuwe informatie beschikbaar voor de
handelaars op de beursvloer. Op basis
van ervaringswaarden wordt er binnen
een mum van tijd besloten om bepaalde
aandelen te kopen of juist te verkopen.
TU/e
Van 1972 tot 1978 heeft Ton Elektrotechniek gestudeerd aan de TU/e. De studie
was een pittige kluif, maar Ton geeft ook
DECEMBER 2013 SCOPE
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“Er zijn mensen die beweren dat
IBM big data heeft uitgevonden”
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Big data
Op de x-as van figuur 01 zie je de ‘data
in motion’, ofwel hoe snel nieuwe data
wordt gegenereerd. Er geldt: hoe kleiner de tijdsintervallen tussen het genereren van nieuwe data, hoe vaker je
beslissingen kunt of moet maken. Op
de y-as van het figuur staan de ‘data
at rest’, wat in feite neerkomt op je
ervaring. Je ‘data at rest’ wordt groter
naarmate je meer situaties ziet, beslissingen maakt en daarvan de consequenties ondervindt.

Vroeger zaten bedrijven in het roze
gebied van de figuur en werd er bijvoorbeeld per kwartaal gekeken naar
de omzetcijfers en op basis van deze
cijfers een plan van aanpak gemaakt
voor het volgende kwartaal. Nu zitten
bedrijven meer in de blauwe strook:
het domein van big data. Op basis van
real-time data worden beslissingen gemaakt die onmiddellijk doorgevoerd
kunnen worden.

aan een hele leuke tijd gehad te hebben in Eindhoven. Engbersen vraagt
zich af of de AOR er nog is. AOR? “De
mensa, in de Bunker. Ooit was ik daar
de avond voor een tentamen een biertje
aan het drinken toen ik daar een van de

professoren tegenkwam. Hij vroeg me
of ik niet moest studeren voor morgen.
Ik gaf aan dat ik alles kende en toen heb
ik daar het examen maar meteen gedaan
en een 8 gekregen.”
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IBM
Tijdens zijn studie maakte Engbersen
kennis met Zwitserland via een stage in
het zuiden van dat land. Na zijn afstuderen is Ton in militaire dienst gegaan in
Leiden, waar hij in een lab van de luchtmacht zat en daar leerde programmeren. Aldaar kwam hij op het idee om een
jaar in Zwitserland te gaan studeren. Op
de ETH (Eidgenössische Technische
Hochschule) in Zürich heeft Engbersen
een jaar Bedrijfskunde gestudeerd. Per
toeval kreeg hij tijdens een pauze tussen
twee colleges een folder van IBM onder
ogen met de boodschap dat ze iemand
zochten voor wat programmeerwerk.
Zodoende is Ton bij IBM terecht gekomen en sindsdien heeft hij hier verschillende werkzaamheden uitgevoerd: van
een dissertatie tot het leiden van verschillende research groepen in Zwitserland en Amerika, strategic outsourcing
en productontwerp. Recentelijk heeft
Engbersen zich gestort op het Domeproject waarin wordt gebouwd aan de
technologie voor een ruimtetelescoop.

“Binnen een minuut
ontvang je een smsje
met korting op het
paar schoenen dat je
net bekeken hebt”
Sales Opportunities
Sommige mensen beweren dat IBM de
uitvinder is van big data. Of dat ook werkelijk zo is, valt te betwisten. IBM houdt
zich in ieder geval wel veel bezig met big
data. “We weten wereldwijd van onze
klanten wat ze precies bij ons hebben
gekocht. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar het gaat erom wat je met die
informatie doet.” Bij IBM zijn ze bewust
bezig met het verzamelen en gebruiken
van data om nét dat beetje extra te bereiken in hun Customer Relationship Management. Zo proberen ze middels big

IBM
Grootste bedrijf in IT-sector
Aantal medewerkers
ongeveer 427.000 wereldwijd
Jaaromzet $110 miljard
Core business
•
Maken en verkopen van software
voor bedrijven: middleware, databases, webpages
•
Strategic outsourcing: IT van een
bedrijf overnemen
•
Samen met andere organisaties
en overheden systemen bouwen
die klanten helpen om slimmere
beslissingen te maken

02
data in de gaten te houden hoever een
bedrijf ontwikkeld is op IT-gebied, wat
de regionale trends in de sector zijn en
waar de concurrentie staat. Op deze manier worden verschillende sales opportunities gecreëerd. Als je ditzelfde zonder big data wilt doen, kost het veel tijd
om alle informatie te interpreteren en in
perspectief te plaatsen. Daarnaast wordt
het met big data ook beter zichtbaar in
welke regio’s ze een stapje voorlopen en
waar je dus nieuwe kennis kunt halen
om vooruit te komen.

Toekomst
In de toekomst gaat het steeds belangrijker worden om snel besluiten te nemen. Vroeger werd nog getracht met lineaire extrapolatie de verkopen voor een
volgend kwartaal te voorspellen; tegenwoordig proberen bedrijven uit te vissen
wat er op dít moment over hun verkopers of producten gepost wordt op internet. Bedrijven gebruiken deze informatie om hun reputatie te meten en het
imago van de organisatie te sturen. Voor
IBM verwacht Ton in de toekomst een

Andere toepassingen van big data
Website
Voor de bedrijfsprocessen van IBM zelf,
wordt ook gebruik gemaakt van Big
Data. De website van IBM is onderlegd met analysetools die in de gaten
houden waar mensen op klikken, wat
ze intypen en hoe lang ze op een bepaalde pagina blijven hangen. Binnen
IBM wordt dan gekeken naar mogelijke
redenen van deze acties en worden verbeteringen voor de website bedacht,
uitgewerkt en doorgevoerd.

En verder…
•
Verkoop van mainframes: grote
computers die bijvoorbeeld pinautomaten besturen
•
Consulting op het gebied van IT en
automatisering van bedrijfsprocessen
•
Productie en verkoop van computers

toenemende vraag naar snelle technologie die de stemming van consumenten
kan meten en een bedrijf in staat stelt
daarop in te spelen. “Het zou zomaar
eens zo kunnen zijn, dat je over een
paar jaar een schoenenwinkel inloopt en
daar schoenen past die fijn zitten en er
mooi uitzien, maar op het moment dat
je de schoen omdraait schrik je van de
prijs. Snel zet je ze terug in het rek. De
videocamera’s die in de winkel hangen
registreren jouw gezichtsuitdrukking
en daaruit worden conclusies getrokken. Binnen een minuut ontvang je een
smsje met korting op precies dat paar
mooie schoenen die zo lekker zaten,
maar eigenlijk te duur waren. Kun je het
je voorstellen?”

Weersvoorspelling
In samenwerking met Rijkswaterstaat
en studenten van de TU in Delft is IBM
bezig om het dijkensysteem en de waterhuishouding in Nederland te verbeteren. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van big data: middels sensoren
in dijken en informatie van satellieten
wordt in de gaten gehouden wat het
grondwaterpeil is, hoeveel regen er al is
gevallen en hoeveel regen er nog gaat
vallen.
DECEMBER 2013 SCOPE
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Thema Big data
Google is het data-gedreven internetbedrijf bij uitstek, maar voor welke
toepassingen zet Google big data in? Hylke Buisman, software engineer bij
Google, licht toe hoe Google big data gebruikt voor internetapplicaties die
onze digitale wereld dagelijks beïnvloeden.
TEKST Gillis van de Zande

Google
Big data, better applications
Al ruim drie jaar werkt de 27-jarige
Hylke Buisman als software engineer
bij Google in Zürich. Geheel in stijl vertelt de voormalig Stanford University
student in een videoconferentie, via het
platform Google Hangouts, over zijn ervaringen met big data vanuit een Google
perspectief. “Big data is meer kunst dan
wetenschap,” stelt Hylke. “Een applicatie met big data input valt of staat met
het model dat gebruikt wordt om de
data te doorzoeken. Het bouwen van een
waardevol model gaat dikwijls om het
gevoel waar te moeten zoeken gegeven
een gigantische hoeveelheid data. Keuzes voor technologieën en algoritmes
zijn daar direct aan verbonden,” licht hij
toe.

Een universele vertaler
Google Translate is een bekende vertaalapplicatie en tevens een sprekend
voorbeeld van een toepassing die big
data gebruikt. De big data die Google
Translate gebruikt, bestaat uit gigantische hoeveelheden tekst die in meerdere talen beschikbaar zijn op het internet. Dit betreft miljoenen documenten,
voornamelijk van het publieke domein
zoals Wikipedia of documenten van de
Verenigde Naties. Google neemt die
documenten tot zich in een statistische
analyse. Uit die analyse ontstaat een
vertaalmodel dat Google Translate laat
doen wat het nu doet. Verder blijkt uit
onderzoek dat een vertaalprogramma
met big data input beter vertaalt dan

Data-gedreven aanpak
Meten is weten. Een uitdrukking die de
data-gedreven manier van werken bij
Google typeert. “Aan de hand van big
data probeert Google vanuit het perspectief van de gebruiker succesvolle
producten en diensten in de markt te
zetten. Dit hoeft niet per se een product te zijn dat vanaf het eerste moment perfect is. Regelmatig wordt een
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goed product in de markt gezet, om het
vervolgens perfect te maken. Door telkens grote hoeveelheden gebruikersinteracties te analyseren, kan Google
haar product continu verbeteren en
laten aansluiten op de behoefte van
de gebruiker. Met deze analyses kan
Google zijn kwaliteitsproducten meetbaar verbeteren.”

een vertaalprogramma op basis van algoritmische modellen. Puur door naar
grote hoeveelheden tekst te kijken in
verschillende talen, kan Google de taalbarrière verkleinen. Dit is onderdeel van
de visie van Google: ‘Making the world’s
information universally accessible and
useful.’ “Een universele vertaler klinkt
opeens zo gek niet meer, wetende dat
steeds meer data beschikbaar komt om
vertalingen continu te verbeteren,” stelt
Hylke.

“Het geeft een kick
om aan projecten te
werken die impact
hebben op miljoenen
gebruikers”
Een andere toepassing van big data, die
we dagelijks ervaren bij het typen in een
zoekvenster, is ‘automatisch aanvullen’,
ook wel ‘autocomplete’ of ‘auto-aanvullen’ genoemd. Dit is de functie waarbij
Google zoeksuggesties in beeld laat komen tijdens het typen van een zoekopdracht. Hylke: “Het is een toepassing
van big data waarbij naar grote hoeveelheden zoekverkeer wordt gekeken, om
een waarschijnlijkheidsmodel te genereren voor mogelijke zoekopdrachten. Zo

Knowledge Graph

kan Google na het typen van drie letters
met een bepaalde waarschijnlijkheid het
complete woord of zelfs de volgende
drie woorden voorspellen van een zoekopdracht.”

“With your
permission we can
improve the quality of
your searches”
Google Search is een van Google’s bekendste applicaties die op verschillende

Hylke Buisman werkt binnen de Knowledge projectgroep aan de zoekapplicatie Knowledge Graph. Knowlegde
Graph is het opbouwen van een digitaal kennisnetwerk over concepten
die met elkaar in connectie staan. De
Knowledge Graph gaat over het verzamelen van informatie over objecten
in de echte wereld. Deze objecten zijn
personen, boeken of films. Google kan
middels de Knowledge Graph jouw
vraag sneller beantwoorden, omdat
andere personen al eerder op Google
hebben gezocht met dezelfde vraag.
Google combineert de informatie
die andere hebben gevonden met de

informatie in de Knowledge Graph,
om de relevantie van informatie te
beoordelen. Een toepassing van de
Knowledge Graph is terug te zien in
de Knowledge Panels die rechts van
je zoekresultaten in beeld komen als
je op Google zoekt naar een object
als Leonardo da Vinci of Beatrix. “De
Knowledge Graph gaat over gigantisch
hoeveelheden informatie en is daarom
dus ook een applicatie van big data. Als
programmeur is het een grote uitdaging om regeltjes en patronen te vinden in die big data. Naar mijn mening
is dit ook een toepassing waarin nog
veel gaat gebeuren,” aldus Hylke.

wijzen gebruik maakt van big data.
Een voorbeeld is het creëren van een
persoonlijk zoekmodel om zo de zoekbeleving van de gebruiker aanzienlijk
te verbeteren. Hier kun je voor kiezen
door Google je webgeschiedenis te laten gebruiken om je zoekresultaten te
beïnvloeden. Hylke: “Google wil benadrukken dat deze functie optioneel
is. We willen mensen niet het gevoel
geven dat Google meekijkt zonder de
toestemming van de gebruiker. Google
is een bedrijf waarin iedereen het juiste
ding wil doen; wat het beste is voor de
gebruiker, is ook het beste voor Google.

Het vertrouwen van de gebruiker speelt
hierin een sleutelrol.”
Parallellisatie
Tegenwoordig bevindt de ordegrootte
van big data zich in de eenheid van
exabytes. Een exabyte staat gelijk aan
een miljard gigabytes. De grootte van
een exabyte is te vergelijken met de
capaciteit van meer dan drie miljoen
laptops of 125 miljoen DVD’s in full
HD. Deze hoeveelheden aan data zijn
niet meer te verwerken met traditionele procestechnieken. “Het hebben
van hele krachtige computers is een

01 Glijbaan in het kantoor in Zürich
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“Big data is
meer kunst dan
wetenschap”

Hylke Buisman
Software Engineer bij Google

De in Apeldoorn geboren Hylke Buisman begon zijn studiecarrière aan de
Universiteit van Amsterdam met de
bachelor Kunstmatige Intelligentie. Na
het afronden van die bachelor verhuisde Buisman naar California, waar hij
studeerde aan de Stanford University
in Silicon Valley. Op Stanford haalde hij
binnen twee jaar zijn master in Computer Science met een specialisatie in
de richting Artificial Intelligence. Vervolgens startte Hylke bij Oracle, dat
hij in 2010 verruilde voor een software
engineer functie bij Google in Zürich.
Hylke: “Inmiddels werk ik anderhalf
jaar met het team van de Knowledge
Graph. Voorheen werkte ik voornamelijk aan Google Maps gerelateerde zaken. Het geeft een kick om aan projecten te werken die direct impact hebben
op miljoenen gebruikers.”
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manier om big data te verwerken. Echter kiezen de meeste internetbedrijven
niet voor deze optie, maar voor parallellisatie. Dit is een truc waarbij grote
hoeveelheden data parallel verwerkt
worden door meerdere computers. Programmatuur als Hadoop en MapReduce
zorgen ervoor dat de data over meerdere
computers tegelijkertijd kan worden ingelezen om er vervolgens bepaalde verwerkingsstappen op toe te kunnen passen. De kracht van een bedrijf als Google
is dat het beschikt over grote datacenters
die deze truc kunnen toepassen. Daarnaast zijn deskundige datawetenschappers vereist om problemen die met big
data moet worden opgelost goed te kunnen verwoorden in de programmatuur
die het vervolgens efficiënt parallel kan
verwerken. Hierin kan vernuftigheid
van een datawetenschapper een groot
verschil maken,” beschrijft Hylke.
Privacy & Security
Door het gebruik van big data voor internetapplicaties, kunnen webgebruikers
vraagtekens plaatsten bij hun online
privacy. Hylke: “Google probeert zijn
keuzes echter altijd vanuit een gebruikersperspectief te beantwoorden. Binnen Google heeft de privacy van gebruikers een uitermate hoge prioriteit. Deze
prioriteit volgt uit het feit dat het gevoel
van veiligheid en vertrouwen voor de gebruiker heilig is. Zonder dat perspectief
en streven naar gevoel van vertrouwen
van de gebruiker was Google nooit geweest waar ze nu is.” Vervolgens haalt
Hylke een slagzin van voormalig Google
CEO Eric Schmidt aan om zijn punt
te benadrukken: “With your permission we can improve the quality of your

searches.” Google kan middels persoonlijke informatie je zoekervaring aanzienlijk verbeteren, maar doet dit enkel
en alleen als jij hier toestemming voor
geeft. Daarnaast probeert Google zijn
gevoelige en belangrijke informatie te
beveiligen met behulp van encryptie.
Zo heeft Google recentelijk de versleuteling van het zoekverkeer uitgebreid,
zodat ook mensen die niet zijn ingelogd
met een Google account veiliger kunnen
zoeken.
Tevens maakt Hylke wel de belangrijke
kanttekening dat het gros van de big
data applicaties van Google geen persoonlijke informatie aanraakt: “Bij applicaties als Google Translate of Google
Autocomplete is er geen sprake van gevoelig informatie, maar wordt er enkel
gebruik gemaakt van data in het publieke domein.”
Nieuwe big data
De trends rondom big data in de toekomst zullen uiteraard gaan om het sneller verwerken van steeds meer data die
beschikbaar komt. Een bron van nieuwe
big data komt voort uit de trend waarin
steeds meer meetapparatuur in verbinding staat met computers. “Het gebruik
van die data gaat nu snel komen,” voorspelt Hylke. “Mobiele telefoons zijn daar
eigenlijk al een hedendaags voorbeeld
van, omdat daarin veel sensoren zitten.
Doordat er steeds meer sensoren op de
wereld zijn, komen er nieuwe stromen
aan data binnen. Als geïnteresseerd programmeur zie ik hierin uitdagingen liggen voor Google. Het is aan ons om deze
nieuwe big data om te zetten in nuttige
toepassingen voor de digitale wereld.”

Thema Big data
Big data staat bekend als de toekomst voor innovatie, competitie en
productiviteit. Dit zijn erg belangrijke onderwerpen voor consultancy
bedrijven, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de bedrijven die ze
bedienen. Deloitte is een vooraanstaand consultancy bedrijf dat zich bezig
houdt met big data en deelt deze kennis graag met de SCOPE lezers.
TEKST Yorick Heidema
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Consulting in big data
De noodzaak van big data in
Consulting
“In onze optiek zijn veel bedrijven alleen aan het navelstaren”, begint Jurriaan Tressel, manager bij de Business
Intelligence & Analytics (BIA) afdeling
van Deloitte. Hij doelt op het feit dat bedrijven enkel gebruik maken van hun
data, zoals hun verkoopcijfers. Op die
manier blijft het onduidelijk of een sales
performance target van 5 miljoen wordt
behaald in een groeiende of krimpende
markt. Belangrijke inzichten die van
grote impact kunnen zijn voor een bedrijf worden niet gevonden, omdat men
niet weet hoe er met alle extra data kan
worden omgegaan. Nadieh Bremer, consultant bij de BIA afdeling van Deloitte,
sluit hierop aan door aan te geven dat ze
bij Deloitte juist hier mogelijkheden ziet
voor big data.

Proces van een “big data” project
Het project begint met een business
vraag, welke met de klant wordt besproken en uitgewerkt. Op basis van de
uiteindelijke vraag worden de data van
het bedrijf in kaart gebracht, samengevoegd, opgeschoond en verrijkt zodat
ze geschikt zijn voor de algoritmes die
gebruikt worden om de analyse te doen.
Dit deel is ongeveer 80% van het werk,
waarbij de databewerking de meeste tijd
kost. “Dit komt vaak omdat een stuk
van de datadefinitie tussen wal en schip
valt; bedrijven gebruiken systemen die
zijn ingericht om een bepaalde primaire
functie uit te voeren, dus is het bewerkelijk data tot informatie te transformeren. Er zit een discrepantie tussen
wat je van de data wil en hoe je dit eruit kunt halen”, aldus Jurriaan Tressel.
Als de data eenmaal voor het eerst zijn

01 Voorbeeld van een Self Organizing Map
(zie alinea ‘Details: Analyse algoritmen’)

klaargemaakt, vindt er een iteratief proces plaats. In dit proces worden de algoritmes getest en onregelmatigheden die
uit deze testen komen vervolgens in de
data gecorrigeerd. Na enkele iteraties
zijn de data en het algoritme op elkaar
afgestemd en kan Deloitte de output gebruiken om de inzichten voor de klant
te vinden en uit te werken. Dat kan in
de vorm van een interactief dashboard,
waar de klant zelf met data in grafieken
kan spelen, een PowerPoint met strategische inzichten of als een rapport met
een workshop om vervolgacties te definiëren.
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Datavisualisaties

Details: “Actionable insights” creëren
Wat de klant wil weten en wat hij zou
moeten weten verschilt vaak. Om in dit
soort situaties de vraag achter de vraag
te vinden werkt de Business Intelligence
& Analytics (BIA) afdeling vaak samen
met de Strategy & Operations (S&O)
afdeling. Hierbij heeft de BIA afdeling
kennis over de algoritmes en de data,
terwijl S&O meer kennis heeft van specifieke industrieën. Door het combineren van deze kennis kunnen inzichten
uit de data worden toegepast naar “actionable insights” voor de klant.

Datavisualisaties door Nadieh Bremer

Tijdsbesteding

Analyse van de tijdsbesteding tijdens een project (in weken)

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Data bewerking

Analyse

Presentatie

6-9 weken

Gemiddelde lengte van een project

3-4 weken

Data in kaart brengen, krijgen, begrijpen, opschonen, aan elkaar koppelen en
verrijken

2-3 weken

Iteratief analyse en data aanpassen

1-2 weken

Resultaten presenteren
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Details: Analyse algoritmen
Een van de mogelijkheden om de data
te analyseren is met behulp van een tool
die Nadieh Bremer heeft ontwikkeld.
Deze tool maakt gebruikt van Self Organizing Maps. De Self Organizing Map is
een algoritme dat data clustert op basis
van kenmerken van de data. Vervolgens
wordt deze clustering weergeven in visuele 2D ‘heatmaps’. Met deze methode
kunnen klanten gegroepeerd worden in
individuele groepen met unieke eigenschappen. In de meeste gevallen kan
Deloitte echter met aangepaste standaardmethodes uit de voeten om de
vragen te beantwoorden. Hierbij testen
ze drie of vier methodes die het meest
potentierijk zijn voor het probleem. Ze
pakken dan de methode met het beste
resultaat. De kwaliteit van het resultaat
hangt dan voornamelijk af van de kwaliteit van de bron data (garbage in = garbage out).
Details: Externe Informatie
Niet bij alle projecten van de consulting
afdeling is het nodig om externe data erbij te halen, maar als het nodig is dan
kan het op verschillende wijzen. Een
veelgebruikte methode is het toevoegen
van openbare gegevens, zoals die van het
CBS. Een andere methode is het gebruik
van sociale media om te kijken wat er in
de wereld wordt gezegd over de markt
en de klant van Deloitte. Bijvoorbeeld
door sentimentanalyses op een Facebook pagina. Dat begint nu voorzichtig te starten, maar kan zeker nog veel
groeien. En de laatste methode is data
inkopen van bedrijven die ervan leven
om data te verzamelen en deze door te

verkopen. Maar uiteindelijk moet er een
business case worden gemaakt die zegt:
“Wat zouden we de klant kunnen adviseren met de data die nu beschikbaar zijn
en wat zou het opleveren om externe
data toe te voegen?” Als de opbrengsten
van de data dan veel hoger zijn dan de
kosten om die te verkrijgen, dan wordt
de data ingekocht door de klant.
Toekomst van big data
Alle gebieden binnen Deloitte gaan nu
steeds meer naar advisering op basis
van data toe. Dus data krijgen een veel
belangrijkere component binnen de
consultancy. Hierdoor wordt er ook veel
geïnvesteerd in die ‘data driven advice’.
Vaak is de datapreparatie een grote en
dure slag die het bedrijf moet maken
voor een project, maar in de toekomst
zou er in deze slag gelijk een basis kunnen worden gelegd voor projecten over
meerdere gebieden. Op deze manier
worden vervolgvragen sneller en accurater beantwoord.

Nadieh Bremer

Jurriaan Tressel

Nadieh Bremer is in 2011 afgestudeerd
bij de opleiding Astronomie aan de
Universiteit van Leiden. Hierna is ze
vrijwel gelijk aan de slag gegaan bij
Deloitte als consultant bij de Business
Intelligence & Analytics afdeling. Hier
werkt ze nu als data onderzoeker om
business vragen te beantwoorden en
inzichten te verhogen met behulp van
segmentatie, voorspelling en de juiste
visualisatie. Om dit te kunnen doen
heeft ze verschillende algoritmes zelf
geschreven in talen zoal R, C en SAS.

Jurriaan Tressel is in 1999 afgestudeerd
bij de opleiding Econometrics and Operations Research bij de Universiteit van
Amsterdam. Hierna heeft hij bij verschillende bedrijven gewerkt zoal Hot
ITem en Incontrol Enterprise Dynamics
om uiteindelijk te eindigen in zijn huidige positie. Hij is nu manager binnen
de Business Intelligence & Analytics
afdeling van Deloitte. Zijn doel is om
in deze functie om bruikbare inzichten te creëren in complexe zakelijke
problemen met behulp van zowel traditionele als geavanceerde analytische
technologieën. Hierbij heeft hij een
focus op klantgerichte analytische processen zoals cross-en upsell, retentie &
lifetime value.
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Thema Big data

Betreft: big data bij PostNL
“L.S.,
Ondanks een daling van het aantal poststukken, blijft PostNL marktleider van het post
bezorgen. Bijna tien miljoen poststukken en drie ton pakketten verplaatst het bedrijf per dag!
Om dit proces te coördineren moet een gigantische bult data worden geanalyseerd. Big data
kan een uitkomst zijn voor PostNL!”
TEKST Bob Pijnenburg

All-rounder
PostNL is veel meer dan alleen een
postbedrijf. Het heeft ontzettend veel
business units, zoals folderbezorgdienst netwerk VSP, PostNL brieven,
PostNL pakketten en Cendris. Cendris is
een onderdeel van PostNL dat zich bezig houdt met marketing intelligence.
Het kijkt naar postcodenetwerken en
naar demografische gegevens. Als deze
gekoppeld worden kan er een huishouden aan een postcode gekoppeld worden. Waarom? Om gerichter te kunnen
adverteren! Deze clustering zorgt voor
een beeld van de huishoudens en zal
inzicht geven aan welke reclame behoefte is. Dit gaat de oude methode
van adverteren verbeteren, want het
is eigenlijk toch raar dat we nog steeds
50 kilo folders in een jaar door de brievenbus krijgen. “Als een persoon een
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abonnement heeft op een tijdschrift
over boten en andere luxeproducten, zal deze klant ook behoefte hebben aan reclame van winkels met een
luxueuzer assortiment.” De business
units hebben een eigen netwerk en
eigen data, dus werken ze veel langs
elkaar af. Het is gemakkelijker als al
deze data beschikbaar wordt voor alle
units. Er moet een grote database worden gecreëerd die te gebruiken is voor
alle segmenten, zodat er effectief kan
worden samengewerkt. Hier komt big
data om de hoek kijken. Er zijn nieuwe
tools en technieken nodig om al die
data te verzamelen en te analyseren.
Maar het resultaat zal het mogelijk
waard zijn. PostNL streeft ernaar om
het aantal bezorgers dat dagelijks
langs een adres gaat terug te dringen
naar één. Eén bezorger voor pakketten,

huis-aan-huisbladen en natuurlijk brieven. Het kan namelijk tegenwoordig
zijn dat je drie bezorgers van hetzelfde
bedrijf aan de deur krijgt. Het offensief van PostNL heet consolidatie. Alle
operaties worden samengevoegd en
zo kosteneffectief verdeeld. Dan rijden
vollere busjes minder lange afstanden
en zal het nooit meer voorkomen dat
een bezorger meer dan één keer per
dag in de straat komt.
Fantasie
Consolidatie is slechts een toekomstdroom van PostNL, het staat met big
data nog in de verkennende fase. Er
moet vastgesteld worden welk doel
de data moet hebben en of het middel zal zorgen voor succes. “We kunnen niet louter alles in het kader van
big data samenbrengen zonder inzicht

Ying Ye

Management Trainee, PostNL

Ying Ye is voor velen wellicht geen onbekende. Als secretaris van het 46ste
bestuur van Industria of misschien als
tutor. Inmiddels is Ying een management trainee bij PostNL. “PostNL is een
leuke, goede werkgever die betrokken
is bij haar medewerkers. Als young professional krijgen wij volop kansen om
met het management of zelfs de CEO
in gesprek te gaan. Dit vind ik erg onderscheidend. Binnen het traineeship
werk ik aan losse opdrachten; zo heb
ik een opdracht gedaan bij PostNL pakketten. Bij PostNL pakketten ontwikkelde ik een mobiele applicatie. Die
applicatie gaf inzicht in onder andere
het aantal pakketten en waar dat deze
gedistribueerd zijn.” Aan haar bestuursjaar bij Industria heeft Ying mooie
herinneringen. “Het is een soort achtbaan waar je instapt en die je een jaar
beleeft. Het is een hele ervaring die ik
iedereen aanraad. Tijdens colleges leer
je alle theoretische informatie die nodig is om het bedrijfsleven in te treden,
maar bij Industria heb ik ook praktische
technieken geleerd, zoals het samenwerken en het organiseren.”

“Het is eigenlijk toch raar dat we
nog steeds 50 kilo folders in een jaar
door de brievenbus krijgen”
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“Het verzorgen van de
pakketdiensten is minstens zo
moeilijk als het verzorgen van de
brievendienst”
in welke richting je op wilt gaan.” Een
investering in big data is een grote en
het bedrijf springt hier voorzichtig mee
om. Toch zijn er aanwijzingen dat big
data voor postbedrijven werkt. Het
concept heeft voor Australia Post zijn
vruchten afgeworpen. De nauwkeurigheid van de voorspellingen waren zo
goed, dat het bedrijf hierop succesvol
kon herindelen.
Van fiets naar bus
Er is ook een ander fenomeen te
zien als het gaat om post. Slagzinnen als “bulken wat je bulken kan” en
“schreeuw van geluk” komen dagelijks
voorbij en verleiden ons met ongelofelijke aanbiedingen van luxegoederen. Waar er een daling is in de cijfers
van de brievenpost is er een stijging
te zien in het aantal pakketten wat
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er bezorgd wordt. Zo goed als elke
winkel heeft een webshop en intussen winkelt meer dan de helft van alle
mensen in Nederland via het internet.

“Eén bezorger voor
pakketten, huisaan-huisbladen en
natuurlijk brieven”
Al die aankopen moeten bezorgd worden en dat is een schreeuw van geluk
voor PostNL. Echter het verzorgen
van de pakketdiensten is minstens
zo moeilijk als het verzorgen van de
brievendienst. “De meeste webshops
bieden een dienst aan: ‘Voor 18:00
besteld? Morgen in huis!’ Dit zorgt

ervoor dat een groot informatiesysteem moet zijn, zodat het bezorgen
van deze pakketten aan deze eis voldoet en beheersbaar is. Ook moet dat
tegen een scherpe prijs, omdat deze
service vaak gratis wordt aangeboden.”
Big data, we meet again!
Ik hoop dat ik u heb kunnen overtuigen
dat toepassing van big data binnen
PostNL kansen biedt. Het is een investering in een efficiënter systeem, zodat
de kosten van het bezorgen lager worden terwijl de service en de kwaliteit
gelijk blijven. Big data zal het bezorgen
van morgen verzorgen!
Hoogachtend,
SCOPE

Carrière
Iets meer dan vier kilometer ten noorden van het Paviljoen (TU/e) bevindt
zich Applied Micro Electronics “AME” BV, gelegen op bedrijventerrein ‘Esp’
in Eindhoven. Hier treft SCOPE Arjen Schröder en Frank van der Heijden
die vertellen over AME en de meerwaarde van werken naast je studie.
TEKST Rick van Balkom

Verantwoordelijkheid voor
een ingrijpende verandering
AME is een snel groeiend bedrijf dat
zich richt op de ontwikkeling en fabricage van hightech producten met geïntegreerde elektronica. Deze producten
worden ontwikkeld in multidisciplinaire teams bestaande uit onder andere
elektrotechnici,
werktuigbouwkundigen, natuurkundigen en technisch
bedrijfskundigen. Het eindresultaat
wordt daarna vrijwel geheel geautomatiseerd geproduceerd onder hetzelfde dak.

Uit een rondleiding blijkt al snel dat
er veel mogelijkheden zijn voor technisch bedrijfskundigen zowel bij de
ontwikkeling als de productie. Van
de opslag van de vele duizenden
componenten in een zeer beperkte
ruimte tot het beheersen van de automatische productielijnen, de raakvlakken met technische bedrijfskunde
zijn er in overvloed. Arjen Schröder en
Frank van der Heijden werken in verschillende capaciteiten (respectievelijk

parttime en fulltime) bij AME en vertellen over de projecten die zij daar doen
en hebben gedaan.
Statistical Process Control
Arjen Schröder volgt de master Operations Management & Logistics (OML)
en is daarnaast parttime werkzaam
bij AME. Het eerste wat hij laat zien is
het dashboard van het Statistical Process Control (SPC) bestaande uit een
overzicht met verkeerslichten welke de
verschillende processen in het productieproces weergeven. Arjen heeft dit
naast zijn studie mede ontwikkeld en
geïmplementeerd.

“Statistic Process
Control (SPC) geeft
vroegtijdig inzicht in
je productieproces.”
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“Ik ben begonnen bij AME in februari 2012, ik wilde me naast mijn studie
graag verder inhoudelijk ontwikkelen.
Via studiegenoten hoorde ik positieve
verhalen over de mogelijkheden bij
AME. Het project waar ik de afgelopen
periode aan heb gewerkt is het opzetten en implementeren van SPC. Met
behulp van SPC streven we naar optimale proces-en kwaliteitsbeheesing.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
real-time data, die direct wordt teruggekoppeld naar de productievloer.”
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“Na aﬂoop van mijn
BEP en OML master
thesis kwam ik toch
weer terug bij AME”
“Door het gebruik van volledig geautomatiseerde productielijnen waarbij
alle prestatiedata van elke machine
beschikbaar is door betrouwbaar data
management, is het mogelijk om op
basis van al deze data real-time SPC
toe te passen. Met behulp van een SPCdashboard wordt voor elke processtap
in de productie een Key Performance
Indicator (KPI) gemonitord.”
Met SPC kan op basis van real-time
data van elk proces met bijbehorende
controle limieten bepaald worden

of dit proces ‘in control’ is. Wanneer
het proces buiten de gestelde limieten raakt of dreigt te raken, wordt dit
vroegtijdig gesignaleerd door het SPC.
Verkeerslichten
“Voor terugkoppeling naar de operators van de productielijnen is een ‘dashboard’ ontwikkeld waarop verkeerslichten (rood, oranje en groen) te zien zijn.
Deze verkeerslichten zijn door middel
van een algoritme gekoppeld aan de
eerder genoemde controle limieten,
op basis waarvan de verkeerslichten

worden geregeld. Daarnaast worden
de verkeerslichten aangestuurd op basis van waarneembare trends.”
Wanneer een processtap ‘in control’
is, wordt dit weergegeven door een
groen verkeerslicht. Een verkeerslicht
voor een processtap kleurt oranje wanneer het proces ‘out of control’ dreigt
te gaan. Dit is een waarschuwing voor
de operator die vervolgens preventieve
handelingen kan verrichten. Bij een
rood verkeerslicht is het proces ‘out
of control’ en komt de productie tot

Een korte rondleiding
Naast de interviews is er tijd voor een
rondleiding door het bedrijf. Deze begint bij de goederenontvangst, het
startpunt van het productieproces bij
AME. Alle inkomende goederen worden in het Enterprise Resource Planning-systeem ingevoerd en zijn daardoor volledig inzichtelijk op locatie en
aantal, waarna ze worden opgeslagen
in het volledig geautomatiseerde magazijn.
Voor de productie worden alle printed
circuit boards (PCB’s) voorzien van een
unieke code, dit zorgt voor volledige
traceerbaarheid van zowel compoSCOPE DECEMBER 2013
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nenten als producten. Alle PCB’s zijn
gestandaardiseerd waardoor omsteltijden minimaal zijn. Op deze PCB worden
vervolgens door middel van zogeheten
‘pick & place’ machines alle componenten geautomatiseerd geplaatst en vast
gesoldeerd. AME test haar producten
niet steekproefsgewijs maar test alle
producten die zij produceert. Dit kan
doordat het teststation ook volledig is
geautomatiseerd. Aan het einde van de
productielijn worden de producten in
gestandaardiseerde transportkratten
geplaatst en klaargemaakt voor expeditie.

Naast de elektronica is AME zich aan
het verbreden in de supply chain. Behuizingen voor elektronica worden
door AME zelf gemaakt door middel
van een spuitgiet-machine voor plastic
componenten. Dit zorgt voor een betere beheersing van kwaliteit, maar ook
voor een kortere lead time en lagere
kosten. Deze verticale integratie heeft
ertoe geleid dat AME haar mechanische activiteiten sterk uitbreid, dit om
ook de mallen waarmee de plastic componenten worden gemaakt ook zelf te
kunnen ontwikkelen en fabriceren.

01

stilstand. Op dat moment zijn er direct
correctieve acties nodig. “Wanneer
er op een verkeerslicht wordt geklikt,
wordt er een gedetailleerd overzicht
weergegeven met grafieken en extra
informatie die kan helpen bij het vinden van ‘root causes’ en het voorkomen van degradatie in prestatie.”
“Met behulp van SPC kun je proactief
handelen om prestatieproblemen te
voorkomen tijdens het proces in plaats
van achteraf bij inspectie. Zo kunnen
we optimale proces- en productkwaliteit garanderen.”
Steeds weer terug
Een groot deel van de studenten die
tijdens hun studie parttime werken bij
AME blijven daar na hun studie werkzaam. Frank van der Heijden is een van
die studenten. Tijdens zijn bachelor
deed hij een project gerelateerd aan
het voorraadsysteem. “Bij AME hebben we een grote variatie in voorraad,
meer dan achtduizend unieke componenten. De uitdaging is om in een zeer
beperkte ruimte met deze voorraad
om te gaan. In 2010 hebben we om die
reden de eerste automatische magazijnsystemen geïnstalleerd en volledig
geïntegreerd in het proces. Het werkt
motiverend om als bachelor student de
verantwoordelijkheid te krijgen voor zo
een ingrijpende verandering. Als student wordt je hier vrijgelaten, dit is in
het begin even wennen maar na een

tijdje bouw je de kennis en vaardigheden op om jouw project tot een goed
einde te brengen. “

“Het werkt
motiverend om
als student de
verantwoordelijkheid
te krijgen voor
een ingrijpende
verandering”
Ondanks de projecten die Frank
deed naast zijn studie, heeft hij
zijn Bachelor Eindproject (BEP) en
master thesis niet bij AME gedaan
“Ik wilde mijn horizon verbreden,
me oriënteren op andere bedrijven en
de mogelijkheden die ik daar aangeboden kreeg. Toch ben ik altijd bij AME
blijven werken, ook naast mijn master
Operations Management & Logistics
(OML). Er werd destijds gevraagd deel
te nemen aan een procesteam dat zich
bezighoudt met het opzetten en optimaliseren van processen. In de laatste
twee maanden van mijn master werd
duidelijk dat ik me door de geboden
vrijheden bij AME verder wil ontwikkelen.”

01 Arjen Schröder en Frank van der
Heijden

eenvoudig worden vormgegeven. “In
mijn functie als logistics engineer was
ik vooral betrokken bij interne processen. Ik wilde mezelf graag in de breedte
ontwikkelen en gezien mijn sterke achtergrond in logistiek, ben ik een stuk
accountmanagement gaan doen. Wat
me in de huidige functie als Account
Manager vooral aanspreekt is de combinatie tussen intern en extern contact. Het vertalen van de wensen van
de klant naar een product dat wij kunnen leveren, vind ik erg interessant.”
“Een voorbeeld van een klantenwens
is een spoedorder. Onze standaard levertijd varieert sterk per product en per
klant. Als een klant een levertijd wenst
die korter is dan normaal, dan ga ik op
zoek naar een passende oplossing binnen de organisatie waarbij ik zoveel
mogelijk aan de klant zijn wensen probeer te voldoen, dit vraagt soms veel
creativiteit. Het tevreden stellen van de
klant geeft veel voldoening, wetende
dat je meer dan je best hebt gedaan.”

Klantcontact
Door de flexibele en platte organisatie van AME kunnen carrièrewensen
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Elevator Pitch
TEKST Bram Berkien FOTOGRAFIE Sander Peters
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“

Elevator Pitch
Mijn naam is Bram Berkien en ik heb Technische Bedrijfskunde gestudeerd. Nu ben
ik internationaal commercieel fotograaf.
In deze pitch wil ik niet mijn fotografie
aanprijzen, maar keuzes die ik de afgelopen twee jaar in mijn leven heb gemaakt,
in de hoop anderen te inspireren.
Ik ben fotograaf geworden omdat ik ervan
overtuigd ben dat fotograferen me in staat
stelt het meeste uit mijn leven te halen. Als
ik oud ben wil ik niet terugkijken op mijn
leven en me realiseren dat het best aardig
is geweest maar beter had gekund. Je kunt
het namelijk niet even opnieuw doen.
Trek je dus niets aan van verwachtingen
van je omgeving of de maatschappij over
wat je zou moeten doen ofwat de meest
logische of veilige keuze zou zijn. Ga doen
wat jóu het interessantst lijkt. Dat kan
ook prima binnen je studie, maar denk er
goed over na en blik af en toe eens terug
op waar je staat en waar je heen wilt. Als
je een grote verandering in je leven wilt of

iets bijzonders wilt bereiken, zal er niet iemand naar je toekomen en zeggen wat je
moet doen. Je moet zelf het initiatief nemen en het mogelijk maken. Interessant
genoeg ben je waarschijnlijk tot meer in
staat dan je zelf denkt.
Van mijn keuze om bedrijfskunde te studeren heb ik nooit spijt gehad. Ik heb er
geleerd om rationeel en zakelijk te denken
en gestructureerd te werken. Dit komt nu
nog van pas, omdat fotograaf zijn ook een
groot ondernemersaspect heeft. Uiteindelijk hebben zo ook de dingen waar ik niet
direct meer iets mee lijk te doen een toepassing, in de geest van ‘connecting the
dots’ van Steve Jobs. Het diploma is tevens
een uitstekende back-up, maar ik ben niet
van plan het nodig te hebben.
Wat ik wil zeggen is: als er iets is waarvan
je overtuigd bent dat je het wilt, ga er dan
voor. Vandaag nog. Het zal niet makkelijk
zijn, maar dat is juist voordelig:het zorgt
ervoor dat de mensen die het niet zo graag
willen als jij het eerder opgeven.

”

Wie?

Elevator Pitch

Bram Berkien
Internationaal commercieel fotograaf
www.bramberkien.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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Faculteit
Nico Dellaert is op het Paviljoen een bekend gezicht en bij studenten vooral
bekend van logistieke vakken. Daarnaast is hij één van de eerste docenten
waar eerstejaarsstudenten mee te maken krijgen.
TEKST Toine van Mourik

Veelzijdig modelleren
met Nico Dellaert
Naar Eindhoven en Terug
Nico Dellaert kwam in 1984 voor het
eerst in Eindhoven om te promoveren
bij de Faculteit Wiskunde & Informatica, nadat hij was afgestudeerd in wiskunde aan de Technische Universiteit
Delft. Na zijn promotietijd heeft hij 10
jaar gewerkt bij het econometrisch instituut te Rotterdam om daarna weer terug
te keren naar Eindhoven, deze keer om
de functie van universitair hoofddocent kwantitatief modelleren binnen de
OPAC groep te vervullen. De stap van
Wiskunde naar Technische Bedrijfskunde had hij daarvoor al deels gezet. “Tijdens mijn promotie moest ik instructies
geven bij twee vakken van Technische
Bedrijfskunde: processen 1 en 2. Op die
manier heb ik al mensen van deze faculteit leren kennen. Daarnaast zaten er
ook al twee technisch bedrijfskundigen
in mijn promotiecommissie.”. Hoewel
Nico dus al lang en veel tijd doorbrengt
in Eindhoven, is hij hier niet woonachtig. Sinds zijn promotietijd woont hij in
Breda met zijn vrouw, die toen nog in
Delft studeerde en is daar altijd gebleven.
SCOPE DECEMBER 2013

26

Zonde
Veel van zijn onderzoek is toegespitst op
de gezondheidszorg. De oorsprong van
zijn interesse voor dit vakgebied gaat
ver terug. “Sinds 1991 gingen we vanuit
de Erasmus Universiteit projecten doen
in het ziekenhuis van Rotterdam. Eerst
omtrent het onderwerp voorraadbeheersing, maar daarna ook omtrent de planning van verpleegkundigen en de keuze
voor het al dan niet inzetten van spoedteams ’s nachts.” Toen Nico in Eindhoven kwam was hij eerst niet betrokken
bij de gezondheidszorg. Echter, bij de
oprichting van de studie Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg in
2004, werd gezocht naar iemand met
verstand van operations planning in de
zorg. Daarvoor was hij de geschikte persoon.
Nico Dellaert’s toekomstdroom is ook
op het gebied van de gezondheidszorg.
“Het zou toch wel mijn droom zijn om
mee te werken aan een geïntegreerd
planningssysteem in een ziekenhuis.”
Hij vertelt ook dat specialisten momenteel de meeste macht hebben in het

huidige systeem en dat deze mensen
zich weinig bezig houden met de optimalisering van de planning van behandelingen. “Door een goede planning
kan er 10 tot 15 procent efficiënter gewerkt worden. De wachttijden kunnen
daardoor enorm naar beneden en het is
zonde dat dat nu niet gebeurt.”
Bachelor College
Door zijn deelname aan de adviescommissie bacheloronderwijs is Dellaert
nauw betrokken bij het Bachelor College. Nu er een jaar opzit, heeft hij er gemengde gevoelens over. “Er is wel meer
keuzevrijheid natuurlijk, dat is positief,
maar ik denk dat er uiteindelijk niet zo
veel zal veranderen wat betreft de keuzes die onze studenten maken.” vertelt
hij. Het Bachelor College vraagt van
docenten dat ze een rol als docentcoach
vervullen, waardoor hij inzicht heeft gekregen in welke vakken studenten het
meest gekozen hebben. “Als we naar de
gekozen vakkenpakketten kijken, kiest
90 procent van de studenten slechts
pakketten binnen Technische Bedrijfskunde. Een heleboel studenten vragen

Nico Dellaert
Werkt bij de TU/e sinds: 1998
Studie: Technische Wiskunde (Delft)
Vorige werkgevers: Econometrisch
instituut (Rotterdam), VBF Buizen
(Oosterhout), ORTEC Consultants
(Gouda)
Burgerlijke Staat: Samenwonend en 3
kinderen
Hobby’s: Modelleren, yoga en
tafeltennis

ook aan mij wat nu het pakket is dat het
meeste lijkt op het oude pakket. Het verdiepende deel van het Bachelor College
werkt wel, maar het verbredende wordt
dus weinig gebruikt.” Zelf geeft hij het
eerstejaars vak, ‘Deterministisch Operations Management’, wat dit jaar door
de tweede lichting eerstejaars studenten
gevolgd wordt. Door kritisch te kijken
naar afgelopen jaar heeft hij een aantal
zaken aangepast. Daarnaast heeft hij
zelf een duidelijke instelling in het geven van vakken. “Iedere keer als je stof
doceert, moet je er zelf ook iets van leren
en daardoor doe je het de volgende keer
toch net iets anders.”

Pokermodellen
Van kleins af aan had hij al een
liefde voor modelleren. Buiten de
universiteit gebruikt hij zijn vaardigheden in modelleren ook voor praktische
zaken zoals een hypotheek uitkiezen of
het voorspellen van sportwedstrijden.
Met het modelleren van pokerwedstrijden heeft hij ook ervaring. “In feite kom
je erachter dat je moet wisselen van strategie. Als je een vaste strategie hebt en
een tegenstander herkent je strategie,
dan verandert dat de kansen in je model.
Maar gemiddeld win ik toch wel vaak.”
Zijn liefde voor modelleren heeft hij
ook kunnen overbrengen op zijn zoon,

die Sustainable Development in Utrecht
studeert.
Naast modelleren heeft hij een voorliefde voor Afrikaanse en Turkse muziek.
Als ter sprake komt of hij zelf instrumenten bespeelt, vertelt hij dat hij piano
heeft gespeeld “maar mijn zoon had me
op een gegeven moment ingehaald en
nu speel ik niet veel meer.”
Servicemaximalisatie
Recentelijk heeft Nico Dellaert een prijs
in de wacht weten te slepen voor zijn
artikel over Eerste-hulp afdelingen van
ziekenhuizen in Israël. Opvallend is het
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“Het is mijn droom om mee te
werken aan een geïntegreerd
planningssysteem in een
ziekenhuis”
verschil tussen zijn model en de modellen van zijn Amerikaanse collega’s. “De
Amerikanen in de gezondheidszorg
hebben allemaal een model dat de winst
van een ziekenhuis maximaliseert en
die staan natuurlijk raar te kijken als je
een model hebt wat de service naar de
patiënt maximaliseert.” Zijn modellen
probeert hij zo toepasbaar mogelijk te
maken op internationaal gebied, maar
dit hangt af van het vakgebied. Voertuigrouteringsproblemen zijn hiervoor
meer geschikt dan de gezondheidszorg. “Internationale modellen kijken
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bijvoorbeeld vaak naar de hellingsgraad
van de weg. Ik verwerk het wel in mijn
modellen maar vaak is het in Nederland
te verwaarlozen.”
Studenten
Het samenwerken met afstudeerders
vindt hij het leukste aspect van het
werken met studenten. Als reden hiervoor geeft hij het wekelijks contact en
de mogelijkheid om ze uitgebreid ter
zijde te kunnen staan . “Je hebt altijd
het gevoel dat je ze goed kunt helpen,
bedienen en de volle aandacht kan

geven. Bij een hoorcollege heb je dat veel
minder.” Toch probeert hij ook bachelor
studenten zo goed mogelijk persoonlijk
te helpen. “Van een eerstejaars vak krijg
ik al snel zo’n honderd vragen per mail.
Ik ben altijd heel servicegericht en probeer ze allemaal zo snel mogelijk te beantwoorden.”

Sanne Lijnse (YEP Logistics)
‘Al vanaf mijn allereerste dag hier heb
ik een doorslaggevende rol gespeeld
binnen logistieke veranderingen.’

Starter in de logistiek?
Maak werk van verandering
Ben jij een student met hart voor logistiek? En ben je niet bang voor verandering en
vernieuwing? Solliciteer dan nu naar een plek in ons opleidingsprogramma Young Executive
Programme (YEP). Gedurende drie jaar leren onze specialisten je de fijne kneepjes van het
vak. Je krijgt de kans mee te denken over de efficiënte inzet van mensen en middelen en zult
dus ruime praktijkervaring opdoen. Jij ziet voor jezelf een toekomst als logistiek specialist?
Dan kan het YEP Logistics daaraan een grote bijdrage leveren.

Start jouw verandering op vacaturesbijpostnl.nl

het bezorgen van morgen

Internationaal

Summer School
Wat doe jij deze zomer? Kim Steffers, Evertjan Peer en Stijn Zanders
grepen de kans aan om tijdens de zomervakantie te gaan studeren in het
buitenland.

Kim Steffers

Sichuan University in Chengdu, China

Na een geweldige ervaring in Hong
Kong en Shanghai in de zomer van
2012 hoefde ik niet lang na te denken
of ik wilde deelnemen aan een nieuw
initiatief vanuit de TU/e voor een zo-

“De Chinezen leerden
ons tafeltennissen, wij
hebben ‘rond-de-tafel’
geïntroduceerd”
merprogramma in samenwerking met
de Sichuan University in Chengdu. Samen met negen geselecteerden van de
TU/e werden we ingedeeld bij een twee
weken durend programma op het gebied van Mechanical Engineering. Aan
dit programma deden nog twee studenten van MIT mee alsook ongeveer
210 Chinese studenten. Tijdens het
programma hebben we ons bezig gehouden met zandvormgiettechnieken,
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metaalbewerking aan een draaibank,
3D printen en nog veel meer, maar
voornamelijk handwerk. Vaardigheden
waarvan ik heel benieuwd ben hoe ze
later van pas gaan komen.
Naast de reguliere collegetijden ondernamen we allerlei activiteiten met onze

Chinese medestudenten. Zij hebben
ons leren tafeltennissen, wij hebben
‘rond-de-tafel’ geïntroduceerd. Zij namen ons mee hotpot eten, wij namen
ze voor de eerste keer mee de kroeg in.
Zij leerden ons Chinese scheldwoorden,
wij leerde hen Nederlandse. Door het
intensieve contact met deze Chinese
studenten hebben we veel geleerd over
zowel het Chinese onderwijssysteem
als over hun cultuur. Politiek daarentegen, was niet bespreekbaar gezien de
Sichuan University de studenten had
verboden hierover te spreken. Reden
hiervoor was dat onze meningen waarschijnlijk ver uit elkaar zouden liggen
en er daardoor een ruzie zou ontstaan.
Samen met zes studenten heb ik het
avontuur compleet gemaakt met een
rondreis langs Xi’an, Pingyao, Datong
en Beijing. Mooie nieuwe dingen gezien, geweldige ervaringen rijker en
nieuwe, bijzondere mensen leren kennen. Dit nemen ze me niet meer af!

Evertjan Peer

The Netherlands-Asia Honours Summer School Hong Kong, China

Mijn zomer stond in het teken van ‘ the
Netherlands-Asia Honours Summer
School.’ Dit is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, verschillende
overheidsinstellingen en alle onderzoeksuniversiteiten van Nederland om
Nederlandse studenten kennis te laten maken met Azië. Ik heb voor deze
Summer School gekozen vanwege de
unieke ondersteuning van alle partijen
voor dit programma en het uitdagende
karakter. Toen ik binnen dit programma
kon kiezen tussen Hong Kong en Taipei,
was de keuze snel gemaakt: de hoge
gebouwen en de enorme bevolkingsdichtheid met de daarbij behorende
bedrijvigheid in Hong Kong wilde ik
graag eens beleven. Overigens bleek
ter plekke dat Hong Kong voor het
overgrote deel bestaat uit pure natuur.
Wie had dat gedacht?
De centrale vraag van de Summer
School was: ‘How can we enhance
Dutch business in Asia?’ Daartoe volgde iedereen zowel een cultureel als een
businessvak aan de Chinese University of Hong Kong, maakten we kennis

met diverse bedrijven in Hong Kong en
Shenzhen (Mainland China) en voerde
iedereen een project uit dat gericht
was op diverse vraagstukken. Ik heb
me bezig gehouden met een haalbaarheidsstudie naar het duurzaamheidslabel Lean & Green, welke zich richt
op de transportsector en erg succesvol
is in Nederland. Een belangrijk onderdeel van deze studie was het voeren
van gesprekken met lokale partners en

belanghebbenden in Hong Kong. Dit
was een zeer leerzame ervaring. Bovendien hebben we met onze projectgroep
ook nog een conferentie kunnen organiseren in één van de mooiste wolkenkrabbers in Hong Kong om interesse in
het label te peilen bij bedrijven.
Het bedrijfsbezoek bij een telefoonhoesjesfabriek in Shenzhen gaf mij
een kijkje in de keuken van een fabriek
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waarbij mensen, in plaats van machines, het werk doen. De werkomstandigheden en het takenpakket zijn zaken die wij ons niet meer in kunnen
denken. Diverse buddies vertelden ons
dat dit echter heel normaal is en dat
het nou eenmaal zo gaat. Het is niet
dat ik vooraf niet wist dat veel van onze
gadgets en accessoires in dergelijke fabrieken gemaakt worden, maar ik kijk
nu anders naar de hoesjes van mijn iPhone.
Naast de serieuzere dingen was er genoeg tijd voor ontspanning. Zo hebben
we kunnen gokken en leven in luxe in
het Las Vegas van Azië: Macau. Ook
hebben we de stad Hong Kong kunnen beleven met onze lokale vrienden,
hebben we drankjes gedronken op 600
meter hoogte, gebarbecued bij de consul in zijn landhuis op Victoria Peak en
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fantastische natuurgebieden gezien.
Na de Summer School in Hong Kong
stond er nog een businessweek in
Shanghai gepland. In Shanghai heb ik
nog beter kennis kunnen maken met
zowel Nederlandse multinationals als
het grote Chinese Huawei. Ook heb ik
het leven in een snel urbaniserende
omgeving ervaren en gevoeld hoe het
is om met 450 km per uur te reizen in
een magneetzweeftrein.
In de grote steden Hong Kong, Shenzhen en Shanghai waren ook zeker de
minder succesvolle kanten van China
te zien. Een paar straten verwijderd
van de mooiste en nieuwste gebouwen van Shanghai wonen mensen
in krotten onder de meest armzalige
omstandigheden. In Hong Kong woont
een aanzienlijk deel van de bevolking
in ‘ Cage Houses’ waar mensen in een

appartement slechts een hondenbench hebben als huis, vaak omringd
door ratten en ander ongedierte. Het
vak Chinese Culture and Society hielp
mij om mijn ogen hiervoor te openen,
ondanks de ogenschijnlijke ‘veilige’ en
‘ontwikkelde’ omgeving van de grote
stad.
Alhoewel ik er een hele zomer heb
doorgebracht, is China voor het overgrote deel nog onbekend gebied gebleven. Het binnenland van China echt
ervaren lijkt me een mooi volgend
avontuur.

Stijn Zanders

Lappeenranta University of Technology, Finland

Na je college vertoeven in de sauna en
vervolgens een duik nemen in één van
de duizenden meren in Finland. Afgelopen zomer heb ik doorgebracht op dertig kilometer afstand van de Russische
grens, in Lappeenranta, een stad in het
zuidoosten van Finland. Met gemiddeld twintig uur zon per dag en meer
dan honderd buitenlandse studenten
viel er voor mij genoeg te beleven tijdens de vier weken durende summer
school.
Met St. Petersburg op twee en een half
uur reizen wil Lappeenranta University
of Technology (LUT) het knooppunt zijn
tussen Rusland en Europa. Daarnaast is
LUT gericht op groene energie en technologie. Zo heeft de universiteit haar
eigen windmolen en zonnepanelen
waarmee volop onderzoek wordt gedaan. Naast deze twee strategische gebieden is ze ook bezig met sustainable
value creation; op een gestructureerde

manier innoveren staat hoog in het
vaandel.
De vakken van de summer school zijn
opgebouwd rond deze drie strategiegebieden. Zelf heb ik gekozen voor:
International Business, Advanced Strategic Management en A Systematic Approach to Inventive Thinking. Colleges

werden onder andere gegeven door
professoren uit Amerika, Finland en
Rusland. Zo werd een college over innovatie gegeven door een Russische professor die werkzaam was bij Samsung
in Zuid-Korea.
Naast serieuze zaken als college volgen
in Rusland en Finland, hadden we ook
hoogtepunten als het bezoeken van
bezienswaardigheden in St. Petersburg, de wekelijkse sauna-avonden en
een cruise over het meer Saimaa!
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En verder

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

Wieske Heinen
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn afstuderen bij ingenieursbureau DHV in de richting van innovatie- en kennismanagement ben ik
gaan werken bij Squarewise. Een adviesbureau van destijds ongeveer 25
adviseurs, gespecialiseerd in innovatiemanagement. Iets meer dan een jaar
geleden heb ik de overstap gemaakt
naar BCG, een van de grootste internationale strategie consultants. Ik voel
me inmiddels helemaal thuis en hoop
me hier nog een hele tijd te kunnen
blijven ontwikkelen. Als consultant leid
ik mijn eigen modules in grote adviestrajecten en coach ik jongere collega’s
in het project. Bij de volgende stap zal
ik als projectleider de totale coördinatie van projecten uitvoeren.
Doe je in je huidige werk nog veel met
de dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Waar ik vooral nog dagelijks profijt
van heb, is de opgedane kennis over
procesinrichting en de analytische
bril waarmee ik naar organisaties heb
leren kijken. Of het nu gaat om een
groot kostenbesparingstraject of een
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organisatie-ontwikkelvraagstuk, het
ontleden en gestructureerd ‘ontwerpen’ van een oplossing is de kern van
mijn werk.
Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Het werk bij BCG is een leuke mix van
zowel kwantitatief (analyses van processen en grote datasets) als kwalitatief werk (het laten ‘landen’ van het
advies en het ontwikkelen van de klantorganisatie). Ik vind die mix super en
zou beide elementen niet willen missen. Het allerleukste vind ik het ‘mensenwerk’, bijvoorbeeld het opbouwen
van een programmaorganisatie met
mensen van de klantorganisatie, die
ook na ons vertrek het vuur brandend
moeten houden.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Naast mijn studie heb ik veel commissiewerk gedaan, onder andere voor
het Industriacongres, SCOPE, Atlas, de
KCC en The Villa. Al die commissies zijn

waardevol geweest voor mij. Soms inhoudelijk waardevol, maar vooral omdat het leuk is om veel verschillende
ervaringen op te doen en met wisselende teams te werken. Dat is ook heel
belangrijk in mijn huidige werk. Daarnaast heb ik al tijdens mijn opleiding
veel casewerk in de gezondheidszorg
gedaan en ben ik als studentassistent
betrokken geweest bij het opzetten
van de bachelor Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg. Zowel
in mijn vorige baan als nu bij BCG heb
ik veel projecten in de zorg gedaan,
waar ik dus veel van die zorgkennis in
heb gebruikt.
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Probeer je niet alleen te ontwikkelen
op intellectueel vlak, maar vooral ook
daarbuiten. Blijf jezelf afvragen of je
werkt aan iets wat je intrinsiek echt belangrijk vindt. Het is enorm waardevol
en dankbaar om te werken aan bijvoorbeeld duurzaamheid of in een sector
zoals de zorg, omdat je hiermee ook
echt iets probeert te verbeteren aan de
wereld om je heen.

Wieske Heinen

Roel Frissen

Huidige werkgever: Boston Consulting
Group (BCG)
Functie: Consultant
Leeftijd: 29 jaar
Jaar van afstuderen: 2008

Huidige werkgever: NedZink
Functie: Hoofd logistiek en techniek
Leeftijd: 32
Jaar van afstuderen: 2006

Doe je in je werk nog veel met de
dingen die je geleerd hebt tijdens je
opleiding?
Ja! Mijn vooropleiding voor de TU/e
was HTS Technische Bedrijfskunde.
Tijdens deze studies heb ik reeds een
viertal stages mogen doen bij Cofely,
Sappi, Mora en Jumbo Supermarkten.
Het is opvallend dat ondanks de grote
verschillen tussen de hiervoor genoemde bedrijven, de processen op high level telkens vergelijkbaar zijn. Bedrijven
hebben vaak vergelijkbare problemen
met als rode draad het steeds sneller
moeten aanpassen aan externe veranderingen. Met name dit laatste legt
veel druk op de interne organisatie in
bedrijven. Je ziet dat afdelingen binnen
bedrijven soms van de ene reorganisatie in de andere rollen. Technisch Bedrijfskundigen kunnen een belangrijke
bijdrage leveren om interne reorganisaties of wijzigingen van werkmethodes succesvol binnen alle verschillende
afdelingen in het bedrijf door te voeren.

spreekwoordelijke touwtjes tussen
verschillende afdelingen aan elkaar
knopen. Ik verbaas me er in elk bedrijf
weer over hoe weinig mensen soms
weten van de actuele thema’s en werkzaamheden op andere afdelingen.
Hierdoor kunnen wijzigingen op de ene
afdeling onbedoelde nadelige gevolgen
hebben op andere afdelingen.

Roel Frissen
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn afstudeeropdracht bij Jumbo
Supermarkten in 2006 eindigde mijn
carrière aan de TU/e en begon ik mijn
carrière in het bedrijfsleven. Ik verkeerde in de luxe positie dat ik kon kiezen uit
meerdere werkgevers om mijn carrière
te starten. Ik kon namelijk kiezen tussen Jumbo Supermarkten en NedZink,
door de buitenstaander beschouwd als
twee volledig verschillende bedrijven
met een compleet andere doelgroep,
bedrijfssector en bedrijfscultuur. De retail versus de ‘traditionele’ maakindustrie gericht op de bouwindustrie. Mijn
keuze viel op NedZink, waar ik begon
als ‘Industrial Engineer’. Hoofdtaken in
deze functie waren de implementatie
van een MES (Manufacturing Execution System), kwaliteitsverbeteringen
van het productieproces en het invoeren van een kostprijs berekeningssysteem. Via een aantal tussenstappen
ben ik anno 2013 binnen hetmanagement team verantwoordelijk voor de
afdelingen Supply Chain (inkoop, logistiek en planning), ICT, Technische
Dienst, Engineering, Lab en één van de
twee productieafdelingen.

Het valt mij op dat je als Technisch
Bedrijfskundige in staat bent om de

Is je werk vooral kwantitatief of
kwalitatief? Heb je daar bewust voor
gekozen?
Mijn werk is altijd een goede mix geweest tussen kwantitatief en kwalitatief activiteiten. Doordat het aantal
mensen waaraan ik leiding geef groter
wordt, verschuift de aandacht naar
de soft skills. Het is dan belangrijk om
wel te kunnen vertrouwen op de informatie die aangedragen wordt. Mijn
kwantitatieve achtergrond helpt om de
aangereikte informatie en statistieken
snel op waarde te kunnen schatten.
Dat mijn werk een mix is tussen kwantitatief en kwalitatieve activiteiten kan
ik geen ‘keuze’ noemen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat werknemers
in het westerse bedrijfsleven alleen
DECEMBER 2013 SCOPE

35

goed ‘kunnen’ functioneren wanneer
ze beide aspecten in hun werk beheersen. Van poetsvrouw tot CEO binnen
een multinational, overal wordt met
mensen gewerkt en worden prestaties
gemeten. Dit laatste vind ik overigens
enorm doorslaan de laatste jaren. Je
moet op een bepaald niveau het tot in
details meten loslaten en je meer richten op het verbeteren van processen.
Mijn visie is dat je heel gericht over
een korte periode in detail je processen
moet meten, van daaruit een strategie moet opstellen om vervolgens het
proces te verbeteren. Pas wanneer dit
is afgerond, doe je een controlemeting,
waarna je het proces op hoger niveau
bewaakt.
Heb je nog dingen naast je studie
gedaan? Heb je daar in je carrière iets
aan gehad?
Naast mijn studies en stages heb ik
een eigen bedrijf gehad, waarin ik
maatwerk software ontwikkelde voor
het MKB. Tevens heb ik bij een van de
bedrijven waar ik stage gelopen heb
gedurende drie jaar één dag per week
gewerkt. Aan beide zaken heb ik heel
veel gehad. Toen ik afstudeerde had ik
al ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Ik kwam niet als ‘groentje’ binnen,
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maar kon mijn kennis meteen inzetten
en wist dat het overtuigen en veranderen van processen veel aandacht en
uitleg vereist. Het werk in de softwarewereld heeft mij enorm geholpen bij de
implementatie van het MES systeem
Plant Applications en het meer recente
ERP herimplementatieproject in twee
vestigingen van NedZink (Nederland
en Duitsland).
Welk advies zou je huidige studenten
mee willen geven?
Plaats de ‘harde vakken’ altijd in het
perspectief van het bedrijfsleven. Kijk
om je heen waar dit soort kennis toegepast wordt. Dit motiveert bij het
noodzakelijke ‘stampwerk’ dat nodig
is om je de moeilijke materie van een
technische studie eigen te maken.
Mensen die technisch complexe zaken in het bedrijfsleven weten om te
zetten in daadwerkelijke projecten en
oplossingen voor dagelijkse problemen
zijn van grote waarde voor de maatschappij. Het afronden van een studie
aan de TU/e geeft aan dat je doorzettingsvermogen hebt en je kunt vastbijten in complexe problemen. Dat is veel
waard in het bedrijfsleven. Je behoort
hiermee al tot een beperkte club mensen. Je staat er versteld van hoeveel

Vereniging
Bedrijfskundig
Ingenieurs (VBI)
Alumni VBI - de Vereniging Bedrijfskundig Ingenieurs - 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 VBI organiseren hiervoor bijeenkomsten waarbij u als alumnus altijd welkom bent.

mensen ‘het wel snel goed vinden’.
Wees op je hoede wanneer je bij de
bekende “Waarom?”-vragen het antwoord ‘dat gaat bij ons niet werken’ of
‘dat is nu eenmaal zo’ hoort. Vaak heeft
men het nog niet serieus genoeg geprobeerd of is men vergeten noodzakelijke afdelingen bij het probleem of de
verandering te betrekken.

Column

Groepsgedrag
Op 11 juli 2010 werd een groot deel van
de Nederlandse bevolking kortstondig
in rouw gedompeld. Deze datum zullen
velen zich nu niet meer herinneren, de
finale van het Wereld Kampioenschap
waar het Nederlands elftal verloor van
Spanje wel. Diep in de verlenging werd
onze hoop de grond ingeboord. Geen
Wereldkampioen.
Wat mij het meest verbaasde was niet
het verlies, daar maakte ik me een seconde later al geen zorgen meer over,
maar iets wat me tijdens het hele WK
was opgevallen. Sindsdien heb ik het
ook op meer plekken terug zien komen,
alleen in andere vormen. Dit fenomeen
noem ik een drang naar een nationale
identiteit. Deze drang brengt Nederland samen in het geval van een nationale voetbalwedstrijd. Woonkamers en
straten door heel Nederland hingen vol
met Oranje versiering en Oranje liederen waren overal te horen. Er was geen
ontkomen aan de Oranjesfeer, tenzij
je onder een steen hebt geleefd in die
maand.
Eigenlijk kun je het ook verder trekken
dan alleen een drang naar nationale
identiteit, het is een vorm van groepsgedrag. Het is het mechanisme dat
onze samenleving heeft gevormd. Het
begon met samen jagen om de kans
op succes te verhogen, De groepsvorming had ook tot voordeel dat je als
groep sterker stond tegen vijanden.
Toen mensen zich begonnen te vestigen op vaste plekken ontstonden zo

woongroepen en uiteindelijk steden.
Zo is de mensen geëvolueerd van een
groep apen in een boom tot de samenleving van nu. Een samenleving die mechanische apen kan bouwen.
Wat mij het meest verwondert, is dat
juist rivaliteit en conflicten tussen groepen steeds weer zoveel dood en verderf
zaaien. Dit is natuurlijk geen nieuw
fenomeen getuige de millennia aan
oorlog en afslachtingen die we hebben
gekend. Alleen de wijdere verspreiding
van informatie door het internet en
andere moderne communicatiemethoden hebben natuurlijk tot gevolg dat
elk conflict en ruzietje meteen door de
hele wereld bekeken wordt. De spanningen op zowel het wereldtoneel, als
ook op kleinere schaal zijn steeds zichtbaarder. Om een klein voorbeeld te
noemen; de anti-Europa beweging die
sinds de crisis is ontstaan. Of ten minste groter is geworden en meer invloed
kreeg. De euro was een slecht idee.
Griekenland, Spanje en Portugal moeten uit de Europese Unie, Italië dan ook
maar meteen. Alsof dit magische oplossingen zouden zijn voor de huidige
problemen. De trend lijkt te zijn: ‘eigen
groep eerst’. Of dat nu een land, bevolkingsgroep of huidskleur is.
Het verbazingwekkende aan deze
trend is dat het naar mijn gevoel tegen de culturele ontwikkeling van de
mens ingaat, waarin vooruitgang door
samenwerking centraal stond. Daarom
zie ik de Europese Unie als een vervolg

daarop. Alleen zijn het nu geen individuen die samen jagen op konijnen en
eekhoorns, maar landen die door samenwerking hun eigen welvaart kunnen verbeteren op korte termijn. Op
lange termijn zal er alleen een gecombineerde welvaart zijn. De groepen zijn
gecombineerd tot een nieuwe, grotere
groep. Een verenigd Europa is in mijn
optiek onvermijdelijk, omdat het verleden heeft bewezen dat samenwerken
meer vruchten afwerpt. De verschillen
tussen groepen blijven bestaan maar
ze zullen leren van elkaar, in plaats
van elkaar naar het leven te staan. Dat
gebeurt dan alleen nog tijdens voetbalwedstrijden of andere informele gelegenheden.
Een expert op het gebied van Europa ben ik niet en ook op gebied van
groeps-dynamica ben ik praktisch een
leek. Ik kan alleen vertellen vanuit mijn
eigen ervaring met Interactie dat samenwerken in Europees verband veel
interessanter is dan alleen maar in je
eigen land te blijven, met maar één
denkwereld. Ik leer van samenwerken
met Nederlanders, maar ik leer nog
meer van samenwerken met andere
culturen. Net zoals je meer leert van
fouten dan succes. En omdat ik niet wil
eindigen met een cliché, is dit pas de
laatste zin.

Pim Janssen

Penningmeester Interactie
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En verder
Technisch Bedrijfskundige Studievereniging Industria viert dit jaar haar
50-jarig bestaan. De hoogste tijd om samen met Jos Bedet, één van de drie
oprichters, terug te blikken op het ontstaan van de vereniging.
TEKST Evelien Termeczky FOTOGRAFIE Willemijn Steens

Terug naar het allereerste begin
Jos Bedet neemt een grote stap terug in
de tijd, naar de periode waarin Technische Bedrijfskunde in een groeistuip zat
in de beginjaren van de Technische Universiteit Eindhoven, de TU/e. “Destijds
waren er slechts drie hoofdrichtingen:
Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde
en Scheikunde, ontstaan vanuit de
drie grote industrieën in de omgeving
Eindhoven. Met de komst van nieuwe
hoogleraren ontstond het idee om het
curriculum te verbreden, onder andere
met sociologische en economische
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vakken, zodat studenten ook in de bedrijfskunderichting konden afstuderen.” Eindhoven werd hierin landelijk
enkele jaren gesaboteerd, waardoor het
langer duurde voordat Eindhoven ook
daadwerkelijk een studierichting Technische Bedrijfskunde kon gaan beginnen. Zowel de Technische Universiteit
Delft als de Universiteit Twente wilden
namelijk niet dat hun idee over een bedrijfskunderichting ook in Eindhoven
uitgevoerd zou gaan worden.

De oprichting
Maar hoe is Technisch Bedrijfskundige Studievereniging Industria dan
ontstaan, terwijl er nog geen bedrijfskundestudie bestond? In 1960 is Jos
Bedet Elektrotechniek gaan studeren
aan de TU/e. Hij had echter de TU/e
gekozen om Technische Bedrijfskunde
te gaan doen, een studie die destijds
al in de kranten werd aangekondigd.
“Na mijn propedeuse Elektrotechniek
ben ik gaan praten waarom de richting
nog niet was opgestart. Er is toen een

“Het ging zoals in
een huishouden; wat
de één laat vallen,
raapt de ander op”
tussenoplossing gekomen.” Voor zijn
Kandidaatsstudie heeft Jos alle vakken
bij Elektrotechniek gevolgd, daarna kon
hij voor een groot deel bedrijfskundevakken kiezen voor zijn Ingenieursexamen.
Pas in 1972 is Technische Bedrijfskunde
als officiële studierichting geaccepteerd.
De kleine groep studenten die destijds
vakken in de bedrijfskunderichting volgde, was de doelgroep voor een mogelijke
studievereniging. “Samen met twee
goede studievrienden, Karel Wijshoff en
Sjir Nijssen, pakte ik in mijn studententijd graag zaken op. De oprichting van
studievereniging Industria is een logisch gevolg geweest van onze privébehoefte om grensverleggend te zijn.” In
overleg met een paar hoogleraren uit de
bedrijfskundesector is de vereniging op
27 november 1963 officieel opgericht.
Over de naam hoefde niet lang nagedacht te worden. “De naam Industria
hebben wij een keer ’s avonds tussen
23.00 en 23.30 uur in de kroeg bedacht.
Alle drie hebben wij op het gymnasium
gezeten en wilden we een naam die zou
uitdragen dat we graag contact met de
industrie wilden maken. Industria (in
het Latijn uitgesproken als Indoestria)
legde volgens ons de associatie met de
industrie en betekent ook nog eens ijver
in het Latijn. Dit heeft geleid tot de uiteindelijke naam ‘Industria’.” Naast het
bedenken van een naam hebben Jos,
Karel en Sjir ook de statuten geschreven die grotendeels zijn overgenomen
van al bestaande studieverenigingen.
Bedrijven werden persoonlijk benaderd
voor wat geld om de oprichting te kunnen bewerkstelligen en daarnaast werd
er contributie ingevoerd van ongeveer
vijftien gulden. “Zoveel geld was er
niet nodig. Materiële middelen, zoals

Het eerste Industriabestuur
Industria is opgericht door drie mannelijke studenten, Karel Wijshoff, Sjir
Nijssen en Jos Bedet. “Het onderlinge
contact was er al voordat wij de vereniging oprichtten, maar is gelukkig
ook gebleven na onze studententijd.”
Voordat zij Industria oprichtten, waren de drie heren al actief in het studentenleven. Samen met Sjir heeft
Jos in het bestuur van Thomas Morus
gezeten, een katholieke vereniging
met ongeveer 600 leden. Karel heeft
in de Senaat van het E.S.C gezeten. Jos:
“Wijshoff was vooral goed in geldzaken
en nam daarom het penningmeesterschap voor zijn rekening. Nijssen had
juist goede sprekerskwaliteiten die van
pas kwamen bij de excursies die wij

organiseerden. Zelf kan ik gezien worden als een iemand die zeer precies is
en er bijvoorbeeld op toezag dat de bus
voor een excursie ook daadwerkelijk
geregeld was. Toch liepen de taken van
onze functies door elkaar heen. Het
ging zoals in een huishouden; wat de
één laat vallen, raapt de ander op.” Het
eerste bestuur zag wel in dat wanneer
zij zouden afstuderen er een nieuwe
generatie was die het zou overnemen.
Nieuwe bestuursleden werden dan ook
gekozen via coöptatie, ofwel het zelf
kiezen of aanwijzen van bestuursleden. Jos geeft aan dat ze de gevraagde
personen al enige tijd kenden, dus wisten dat ze daarmee geen flater gingen
slaan.

drukwerk en postzegels, kregen we van
het secretariaat van de bedrijfskundesector en voor een excursie werd een
keer een goed woordje gedaan bij de
busmaatschappij.” Jos vervolgt: “De
oprichting is eigenlijk niet zoveel werk
geweest. Het was kleinschalig en er waren natuurlijk bestaande voorbeelden.

We wisten zelf heel duidelijk wat de behoefte was.”

“Voor een excursie
werd een keer een goed
woordje gedaan bij de
busmaatschappij”

Doel van de studievereniging
Achter elke oprichting zit een doel, zo
ook bij Industria. Jos: “De voornaamste
reden voor het oprichten van een studievereniging is, dat het helpt bij het verkrijgen van contacten met het bedrijfsleven. ‘U spreekt met Jos Bedet’ heeft
niet zoveel kracht als ‘U spreekt met Jos
Bedet, president van studievereniging
Industria’. Het bedrijf heeft vaak geen
idee hoe groot zo’n vereniging daadwerkelijk is. Deuren zijn op deze manier
gemakkelijker te openen. Naast de mogelijkheid om excursies te organiseren,
helpt het contact met het bedrijfsleven
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Wie is Jos Bedet?
Jos Bedet is geboren in 1938 te Middelburg. Na de basisschool wilde hij
graag banketbakker worden. Zijn ouders vertelden hem dat hij daarvoor
moeilijke Franse teksten moest kunnen
lezen, waardoor hij op het gymnasium
terecht kwam. Na het gymnasium had
Jos belangstelling om techniek te gaan
studeren. Delft was echter in die tijd
niet betaalbaar en daarom is hij aan de
Hoge Technische School (HTS) in Breda
gaan studeren. “Naast twee jaar theorie, heb ik ook één jaar praktijkervaring
opgedaan. Dit heb ik als zeer nuttig ervaren. Je merkt meteen dat je daar concrete dingen leert.” Na de HTS heeft Jos
twee jaar als officier in militaire dienst
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gezeten. In 1960 is hij aan de TU/e begonnen met Elektrotechniek, maar
heeft hij uiteindelijk de meeste vakken
in de bedrijfskundesector gevolgd. Na
zijn afstuderen in 1965 is Jos begonnen
bij Philips. “Na eerst een tijd in Eindhoven met een stopwatch op de werkvloer te hebben gestaan, hebben we
in Drachten een MRP systeem opgezet
dat we nog helemaal zelf moesten programmeren. Een aantal jaren later ben
ik bij Philips Medical Systems gaan werken als groepsleider van een Efficiëntieen Organisatieafdeling. Daarna ben ik
veelal bezig geweest als projectleider
bij organisatorische projecten. Toen ik
de leeftijd van 60 jaar had bereikt, ben

ik met pensioen gegaan.” Zijn vrouw,
met wie hij in 1968 getrouwd is, heeft
Jos op een zondagochtend leren kennen in de studentenparochie. Samen
met zijn vrouw woont Jos nu in Son
en heeft hij twee kinderen, die elk ook
twee kinderen hebben. “Ondanks dat
ik nu al zo’n 15 jaar met pensioen ben,
heb ik nog genoeg dingen om mezelf
voor in te zetten en dat doe ik vooralsnog altijd met veel plezier.” Zo heeft
Jos zich tijdens zijn werkjaren ingezet
voor bestuurs- en vrijwilligerswerk en
is hij momenteel nog actief voor onder
andere het buurthuis, een beleggingsclubje en de seniorenvereniging.

“Het is goed tot waar
Industria vandaag
de dag is uitgegroeid”
ook bij het vinden van stageplekken en
afstudeerplaatsen. Een derde bijkomend
voordeel van bedrijfscontacten is geld
en sponsoring voor de vereniging.” De
tweede reden om een vereniging op te
richten had meer met henzelf te maken.
Zij hoopten namelijk dat het hen ook
contacten voor in de toekomst zou opleveren. “Voor onze leden, maar natuurlijk ook voor onszelf.”
Vergelijking van de huidige
studievereniging met het Industria
van toen
Het huidige Industria is gebaseerd op
vier pijlers: studie, carrière, internationaal en ontspanning. Gezien het verschil in schaalgrootte was dit er vroeger
allemaal nog niet. “Feedback geven op
het onderwijs gebeurde in de koffiepauze op het secretariaat, met de professoren erbij. Boeken waren voornamelijk
dictaten die via de TU/e in een systeem
aangeboden werden en er was een kleine
boekhandel die korting gaf. Er was geen
behoefte om daar iets aan bij te dragen.
Van ontspanning en daarbij behorende
biertjes werd genoten op de vele andere
verenigingen en voor eventuele buitenlandse contacten waren wij te klein
en bescheiden. Het doel van Industria
in haar beginjaren was het maken van
de koppeling tussen studeren aan de
universiteit en het bedrijfsleven waar
studenten later terecht willen komen.”
Jos vervolgt met een lach: “Wat wij in
die tijd ook gemist hebben, zijn dames
in ons gezelschap. Op de gehele TU/e
studeerden slechts vijf dames en zij zaten niet in de bedrijfskundesector. Voor
de sfeer was een evenredige verdeling

tussen mannen en vrouwen wel prettiger geweest. Gelukkig waren de aanwezige dames opgeslokt in andere besturen en dus regelmatig aanwezig bij
inaugurele redenen.”
Industria 50 jaar later
“Het is goed tot waar Industria vandaag
de dag is uitgegroeid. We hadden vijftig
jaar geleden niet het beeld dat we een
vereniging voor de eeuwigheid zouden
oprichten. In die tijd waren juist de gezelligheidsverenigingen relevant voor
de onderling netwerkvorming. Aangezien de functie van deze verenigingen
aan het veranderen is, is het juist goed
dat Industria activiteiten organiseert
voor het onderlinge netwerk. Dit zorgt
voor een systematische beïnvloeding
van het onderwijsprogramma en daarnaast voor het georganiseerd naar buiten treden.” Dat dit deels eigenbelang is,
onderbouwt Jos met het feit dat eigenbelang de mens drijft. “Het is daarnaast
ook een teken naar bedrijven dat de studenten zich goed manifesteren. Daar
hebben wij nooit van durven dromen.
Met een vereniging van ongeveer twintig studenten, waarvan drie als actieve
leden beschouwd konden worden, was
dat ook niet te organiseren.” Voor de
beeldvorming: Industria telt nu 1.200
leden, waarvan 250 actieve leden die
zich inzetten in commissies. Jos kijkt ernaar uit om Industria de komende jaren
te blijven volgen. “Ik zal een publicatie
met een zekere trots lezen bij de openhaard en denken dat het destijds leuk
was. Als je het niet leuk vindt, dan wordt
het niets.”

Mooiste Industria
herinneringen
De mooiste herinnering die Jos heeft
bij Industria, is een gesprek dat zij als
bestuur hebben weten te regelen met
de directie van de Gruyter. “Met het
schrijven van een wervende brief is het
toen gelukt om een gesprek te hebben
met de hele directie over ons vakgebied
en onze ambities. Dan zat je toch aan
tafel met wat je nu Ahold zou noemen.
Wij vonden het boeiend om een keer
met mensen op directieniveau van
gedachten te wisselen over het gehanteerde beleid en de daarbij behorende
strategische beslissingen. We hebben
aan het gesprek een paar stageplaatsen overgehouden.” Een ander mooi
moment dat Jos aandraagt zijn de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen,
waarvan ze wisten dat niemand die
leuk vond. “De agenda was slechts een
half uur lang, een kwestie van allemaal
snel ja zeggen, dan was het zo voorbij
en konden we aan het bier. Het paste
toen bij de sfeer. De vergadering was
een formaliteit voor onder andere subsidieaanvragen.” Helaas is er wel door
deze manier van werken en de gebrekkige overdracht in de eerste jaren redelijk wat archief verloren gegaan.
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En verder
Nog nooit eerder werd een zo hoog geldbedrag toegekend aan
een masterscriptie. Met haar master thesis award heeft DOW
Chemical een primeur op de TU/e. Supply chain studenten van
de studie Operations Management & Logistics (OML) zijn in trek.
TEKST & FOTOGRAFIE Bart van Eijden

DOW Chemical
beloont knappe koppen
Het bleek geen makkelijke beslissing,
maar uiteindelijk oordeelde de jury dat
Kelly Klawer met haar masterscriptie
de winnares is van de DOW Chemical
Master Thesis Award. Dit nieuws werd
bekend gemaakt tijdens de OML buluitreiking op dinsdag 1 oktober jl. Zij was
uiteraard aanwezig om in het bijzijn
van enkele honderden aanwezigen de
onderscheiding ter waarde van duizend
euro in ontvangst te mogen nemen van
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Willem Huisman, President en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Dow
Benelux.
Klawer beschrijft in haar scriptie een
nieuw business model voor horizontale
samenwerking door deling van voorraden, transport, en opslaglocaties in de
chemische industrie. Haar afstudeerwerk werd uitgevoerd in het kader van
het Dinalog project 4c4chem en vond

plaats bij Shell Chemical Europe in Rotterdam. In haar oordeel prees de jury
vooral de brede aanpak van Klawer’s
onderzoek. Zij wist door middel van het
combineren van logistieke kennis, sociale wetenschappen en lineair programmeren tot een bruikbare aanbeveling
te komen. Een validatiestap toonde namelijk aan dat haar conceptuele model
ook in de werkelijkheid kan leiden tot
een flinke kostenbesparing. Deze link

“Wisselwerking
tussen bedrijfsleven en
onderwijs”
met een business case werd daarom erg
gewaardeerd. “Een plan moet natuurlijk
ook wat opleveren voor het bedrijf,” aldus Huisman.
Strategische universiteit
Dat DOW Chemical inzet op logistiek talent, komt niet als een verrassing. Als lid
van het European Supply Chain Forum
(ESCF) en van het adviesorgaan daarvan, toont het bedrijf aan zeer betrokken
te zijn bij ontwikkelingen binnen Operations & Supply Chain management.
Mede door de sterke aanwezigheid van
OML hoogleraren binnen het ESCF, zijn
de contacten met de universiteit optimaal. Een bedrijfsbezoek door technisch
bedrijfskundige bachelor studenten,
deelname aan de Industria CaseNight
en nu dus een onderscheiding voor de
beste masterscriptie, komen de student
allemaal ten goede. Willem Huisman
legt uit: “De TU/e is voor ons een strategische universiteit. Veel faculteiten
onderwijzen met een hoge kwaliteit op
relevante vakgebieden; logistiek en supply chain zijn daar een voorbeeld van.
Met deze prijs willen wij onze zichtbaarheid voor de OML student verhogen.
Wij zijn gebaat bij een gezonde relatie
met zowel de hoogleraren en studenten;
er is dan ook op meerdere vlakken contact. Aan studenten leveren wij interessante vraagstukken aan in de vorm van
afstudeerprojecten en andersom levert
de TU/e ons talent aan en betrekken
hoogleraren problemen uit de praktijk
in hun lesstof. Deze wisselwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs is een
win-win situatie.”

“Processen
optimaliseren in elk
onderzoek centraal”
Logistiek
DOW Chemical, een van oorsprong
Amerikaans bedrijf, is een wereldspeler
in de chemische industrie. Alleen al bij

DOW Benelux omvat de gehele logistiek
een beweging van negen miljoen ton
per jaar. Een kleine verbetering in de logistieke processen kan daarom meteen
een grote kostenbesparing opleveren.
Daarbij blijft het echter een uitdaging
om alle orders binnen de afgesproken
tijd te leveren. Er is dus een complexe
operatie nodig, waarbij afstemming
tussen logistiek, productieplanning en
verkoop cruciaal is. Om dit te verwezenlijken, zijn ‘knappe koppen’ nodig, aldus
Huisman. De meeste van deze knappe
koppen zijn te vinden in Terneuzen,
waar DOW Benelux de op één na grootste productielocatie buiten de Verenigde
Staten vertegenwoordigt. Met de havens
van Antwerpen en Rotterdam op korte
afstand, bevindt de grootste werkgever
van Zeeland zich midden in een regio
met logistieke allure, aldus Huisman.
Bovendien coördineert DOW vanuit
Terneuzen alle logistiek voor Europa,
het Midden-Oosten en Afrika. Dagelijks
zijn daar 200 Supply Chain professionals vanuit alle windstreken bij betrokken, zo’n tien procent van het totaal aantal werknemers in de vestiging.

Kwaliteiten
Huisman stemt zich tevreden over de
kwaliteit van de beoordeelde masterscripties. Het viel hem op dat de OML
student van allerlei markten thuis is,
van transport tot de gezondheidszorg tot
consumentengoederen. Het optimaliseren van processen staat in elk onderzoek
centraal en de logistiek speelt daarbij
vrijwel altijd een rol. Het combineren
van verschillende aspecten om tot een
zinnig resultaat te komen gaat de vaste
bezoekers van het Paviljoen dus goed af.
Toch hoopt Huisman stiekem dat door
deze award afstudeerders zich in de
toekomst (nog) meer zullen uitsloven.
Dat dit goed gaat komen, daar ben ik
van overtuigd; want welke OML student
vindt een succesvolle carrière in de logistiek nu niet interessant?
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Column
Slim gebruik van data
Het thema van deze SCOPE is `Big
Data`, een thema dat voor mij zeer
tot de verbeelding spreekt. Ik verbaas me er dikwijls over dat Spotify
weet welke artiesten ik nog meer leuk
vind als ik bepaalde nummers draai
en dat ik op Google advertenties van
thuisbezorgd.nl krijg bij de zoekterm
‘eten’, terwijl mijn tante die drie kinderen heeft bij dezelfde zoekfunctie een
advertentie van smulweb.nl krijgt met
een leuk recept voor het hele gezin.
Op het gebied van IT heeft Industria
de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt. Zo zijn we een aantal jaren geleden al afgestapt van inschrijvingen
voor activiteiten via e-mail of een papieren lijstje in de bestuurskamer. Dit
gaat nu volledig geautomatiseerd via
de Industriawebsite. Sinds kort is dit
zelfs uitgebreid met automatische betalingen via iDeal.

Ondanks dat Industria met haar ruim
1.200 leden een grote vereniging is, beschikken we nog niet over de ‘Big Data’
zoals die veelal aan bod is gekomen in
deze editie van de SCOPE. Wij streven
er echter wel naar om de data die beschikbaar zijn in de toekomst nuttiger
te gaan gebruiken. Zo zouden we op
basis van historische gegevens efficiënter boeken in kunnen kopen en kunnen
we de populariteit van activiteiten in
kaart brengen door het aantal inschrijvingen per activiteit bij te houden. Dit
zijn slechts enkele voorbeelden van de
vele mogelijkheden die er liggen voor
Industria om ons voordeel te doen met
de enorme hoeveelheid informatie die
beschikbaar is en zo onze mooie vereniging nog verder te verbeteren!

Loek Botman
Voorzitter Industria

Big data in het onderwijs
Korte tijd terug schreef Anthonie
Meijers samen met Perry den Brok een
essay over het onderwijs aan de TU/e
in 2030. Een interessant document en
zeker een aanrader om te lezen. ICT zal
een steeds grotere rol gaan spelen binnen de universiteit; clickers en weblectures (Youtube-achtige filmpjes waarin
stof wordt uitgelegd) zijn hiervan nog
maar het begin.
De rol van ICT op onze universiteit is op
dit moment ook al terug te zien in de
verzameling en analyse van data. Denk
bijvoorbeeld aan de Pollwebenquêtes
waarmee het onderwijs wordt geëvalueerd, of aan het BEST-project van de
capaciteitsgroep HPM, waarbij startende studenten een vragenlijst invullen
aan de hand waarvan wordt ingeschat
hoe voortvarend zij door de studie zullen gaan. Hoewel dus wel degelijk dataverzameling plaatsvindt, is er nog
geen sprake van het gebruik van ‘big
data’. Maar hoe lang zal dat nog duren?
De hoeveelheid data die de TU/e zou
kunnen verzamelen is gigantisch.
Neem nou studenten die met hun
telefoon inloggen op het Wi-Fi netwerk van de TU/e. In theorie zou de
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universiteit aan de hand van deze gegevens, in kaart kunnen brengen op
welk tijdstip het waar op de universiteit druk is en hier op inspelen. Achterhaal bijvoorbeeld hoeveel mensen in
een bepaalde kamer zijn geweest, zodat de schoonmaakgroep kan worden
ingelicht om de kamer weer schoon te
maken. Of gebruik de data voor het beter inrichten van de nieuwe gebouwen
van project 3. Of houd rekening met
onderhoud aan het gebouw door dit te
laten plaatsvinden in ‘daluren’.
Daarnaast kan de universiteit met deze
data over de aanwezigheid achterhalen welke onderwijsvormen nu eigenlijk het meest succesvol zijn, of kan
een student die de clicker gebruikt automatisch oefenmateriaal aangereikt
krijgen wanneer hij of zij veel fouten
maakt in de oefenvragen tijdens het
college. De TU/e zou het clickgedrag
van studenten op OASE kunnen gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren, of voor de ontwikkeling van de
opvolger van OASE.
Mogelijkheden voor het gebruik van
big data zijn er te over. De faculteit is
dan ook benieuwd naar ideeën die tot

innovaties binnen het onderwijs kunnen leiden. Heb je dus een leuk idee;
stuur het op naar mij en ik zorg ervoor
dat het op de juiste plek terecht komt.
Een tegenprestatie? Met een kratje bier
is een student gemakkelijk te motiveren. Wel alleen als je binnenkort minimaal 18 jaar bent!

Loek Jongen

Commissaris Onderwijs Industria

Column

Afscheid
Dit is mijn laatste column als programmadirecteur van de masteropleiding
Operations Management & Logistics.
Ik ben per 1 januari 2014 namelijk
benoemd als Dean van de Graduate
School van de TU Eindhoven. In deze
nieuwe functie zal ik verantwoordelijk
zijn voor instroom, kwaliteit en internationale positionering van alle Master- (MSc), ontwerpers- (PDEng), en
onderzoekersopleidingen (PhD) van de
universiteit. Een uitdagende nieuwe
positie die ik zelf mag gaan vormgeven. Ik hoop een aantal van de succeselementen van de OML-opleiding
ook breder op de universiteit uit te
rollen. Daarnaast ben ik van plan om
de Graduate School zodanig te gaan
opzetten, dat de programmadirecteuren maximaal gestimuleerd en ondersteund worden om hun opleidingen
gereed te maken voor de ingenieur van
de toekomst. Ik zal deze nieuwe functie
in deeltijd gaan uitoefenen, dus ik blijf
met mijn hart in het vakgebied staan.
Met zowel onderwijs, onderzoek, als
bedrijfscontacten (en hopelijk deze 3
zoveel mogelijk gecombineerd!).
Ik heb mijn huidige positie ongewoon
lang vervuld, namelijk de facto sinds
het ontstaan van de masteropleiding
OML in 2005. In deze 8 jaar heeft de
opleiding zich kunnen ontwikkelen tot
een van de grootste masteropleidingen

van de TU Eindhoven en de grootste logistieke master van Nederland, die ook
nog eens in alle rankings ruim boven de
concurrentie uitsteekt. Het unieke concept van de opleiding, die onderzoeken
en ontwerpen combineert, en die in de
kern is gebouwd op een nauwe relatie
tussen student en mentor, heeft bewezen dat het succesvol kan zijn. Dat
succes wordt bepaald door twee factoren: docenten en studenten. Docenten,
actief in onderwijs én onderzoek, hebben veel autonomie bij het invullen
van hun vakken, de keuzepakketten
van studenten, en de invulling van het
afstudeertraject afgestemd op hun onderzoeksinteresses. Ik prijs mij gelukkig
dat het overgrote deel van de docenten in de OML-opleiding deze vrijheid
ook heeft gebruikt waarvoor deze
bedoeld is: individuele studenten de
ruimte geven om hun eigen OML-profiel op te bouwen, en tegelijkertijd de
keuzevakken en het afstudeerproject
te laten aansluiten bij het onderzoek
van de groepen. Als de docenten goed
zijn en het goede doen, is de taak van
de programmadirecteur een makkelijke en is er weinig aansturing en reglementering nodig; af en toe een zetje
als iemand over de schreef dreigt te
gaan is dan voldoende.
De rol van studenten in het succes van
een opleiding wordt in Nederland vaak

onderbelicht. Toen ik onlangs iemand
vertelde dat de kwaliteit van een opleiding vooral gemeten kan worden aan
de kwaliteit van de instroom, dacht hij
dat ik me versprak en dat ik uitstroom
bedoelde. Ik versprak mij zeker niet.
Een goede instroom creëert een optimaal klimaat voor docenten om hun
onderwijsproces goed in te richten, en
voor studenten om zich met andere
studenten te kunnen meten. Als er iets
bedreigend is voor het succes van de
opleiding en de groei in de instroom,
is het het afnemen van de kwaliteit
van die instroom. Met de uitstekende
instroomkwaliteit die ik gedurende
mijn periode als directeur heb mogen
beleven, was het leiding geven aan de
opleiding niet alleen een koud kunstje;
het was ook een groot plezier!
Ik hoop als mentor en als docent bij
OML de komende jaren nog steeds zoveel plezier aan de studenten te kunnen beleven als ik in de afgelopen jaren
heb gedaan. En ik wens mijn opvolger
even veel plezier als ik heb gehad; dan
volgt succes namelijk vanzelf!

Jan Fransoo

Programmadirecteur OML
(tot 31-12-2013)
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Cookies
Mijn moeder belde. “Kun je me helpen
met de computer?”
Ik denk terug aan de vorige keer dat we
voor de nieuwe laptop van mijn moeder zaten. Twee vrouwen die de wondere wereld van Windows 8 verkennen.
Een ellendige combinatie, in ons geval
tenminste. Menubalken lijken wegbezuinigd en het bureaublad verstopt
zich steeds op plaatsen waar het niet
terug te vinden is.
“Ja mam, zeg het maar.”
“Ik zit op Internet Explorer en hij vraagt
of ik cookies wil, maar ik kan de prijzen
nergens vinden.”
De poging om mijn lach in te houden
faalt jammerlijk. Aan de andere kant
van de lijn is het even stil.
“… Je zit me toch niet uit te lachen hè?”

De cookies van sites als booking.com,
bol.com en Zalando zijn vaak direct
gericht op sales. Er zijn ook sites waarvan de cookies juist op gebruikersgemak zijn gericht. Facebook onthoudt je
gebruikersnaam en kan automatisch

je wachtwoord invullen. Erg handig!
Behalve in de bestuurskamer van Industria, zoals al meerdere malen gebleken is. Van de meeste cookies merk
je echter heel weinig. Ze nemen een
(klein) deel van je computergeheugen
in beslag, maar verder zorgen ze nauwelijks voor overlast. Vaak is het slechts
de vraag of je akkoord gaat met het gebruik van cookies die irritatie opwekt
bij computergebruikers.
“Maak je geen zorgen ma, je kunt die
cookies gewoon accepteren.”
“Ik snap er allemaal niks van... O, voor
ik het vergeet te zeggen trouwens, pa
en ik hebben gisteren een vakantie geboekt. Je raadt nooooit waarheen!”
“Hawaii”
“Hè, wie heeft dat jou verteld?”
“De cookies mam, de cookies.”

Noor Rijk

Masterstudent Operations
Management & Logistics, TU/e

Foto Angeline Swinkels

Eigenlijk heeft ze wel een punt. Wie
heeft ooit bedacht om die kleine datapakketjes te dopen tot cookies? Ik open
google en begin te typen: waarom heten… In de drop-down list verschijnen
de opties ‘waarom heten Haarlemmers muggen’, ‘waarom heten oorwormen oorwormen’ en ‘waarom heten
wentelteefjes wentelteefjes’. Mooie
voorbeelden van de toepassing van

big data. Door het gebruik van onder
andere cookies is Google in staat om
je zoekopdracht af te maken op een
manier die Google waarschijnlijk acht.
Maar Google is niet de enige site waar
cookies een hoofdrol spelen. Neem
bijvoorbeeld booking.com: bij mijn
ouders thuis heb ik één keer foto’s bekeken van een heel mooi, maar veel te
duur, hotel op Hawaii en vervolgens
kwam ik precies dát hotel de hele tijd
tegen op elke website waar iets van
reclame te vinden is. Op een gegeven
moment wordt de verleiding dan wel
groot om te boeken, ondanks dat de
financiële middelen dat eigenlijk niet
toelaten. Gelukkig zat ik de volgende
dag weer in Eindhoven achter mijn eigen laptop waarop ik alleen maar word
achtervolgd door advertenties van
een heel mooi jurkje dat ik niet pas en
zwarte pumps die ik inmiddels al lang
gekocht heb.
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Meet Melvin

For his graduation project he worked with us on a
mathematical model. He enjoyed it and joined AkzoNobel
after graduating in Industrial Engineering. “I worked as a
Process & Improvement Manager for three years, gradually
taking on more complex projects. For example, we rebuilt
and partially automated a whole filling section. I supervised
the entire process – brainstorming with the operators,
working out an investment proposal, and implementation.
Together, we managed to significantly improve that
factory’s performance.”
In 2012 he joined the Engineering & Innovations Group
near London. “I’m closely involved in innovation projects
for factories worldwide. If you show ambition, and that
you’re willing to really take on projects, AkzoNobel gives
you the opportunity to do exactly that.”

Melvin Spalburg

Project Engineering Manager

To find out about our career
opportunities, please visit our website.

Where your ideas go far
akzonobel.nl/careers
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Vacature
marketingmanager
nog steeds beschikbaar

Of ga jij wel naar
de Wervingsdagen?

