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chef van 60 man?
YEP!

Het Young Executive Programme van TNT.
Waar anders dan bij TNT kun je zo hard werken aan je leidinggevende capaciteiten?
Een productiebedrijf met tientallen tot honderden medewerkers in elke vestiging.
Je leert het vak nog beter in onze veranderende organisatie. Terwijl iedereen het heeft
over liberalisering en digitalisering, vertaal jij dit direct naar een efficiëntere organisatie.
Operationele talenten kunnen dit nu laten zien. Kies voor het YEP van TNT.
Kijk voor meer informatie op www.werkenbijtnt.nl
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Drie winnaars aan tafel
De Technisch Bedrijfskundige klinkt het vanuit zijn of haar dagelijks leven waarschijnlijk wat onwennig in de oren: drie winnaars aan tafel. Echter, Supply Chain Finance
maakt dit mogelijk, door op een innovatieve manier informatiedeling binnen de voorraadketen om te buigen naar voordelen voor alle betrokken partijen; de bank, de inkoper en de leverancier.
Binnen het vakgebied Supply Chain Finance liggen voor al deze partijen operationele,
financiële en strategische kansen, aldus Matthew Reindorp en Fehmi Tanrisever (Technische Universiteit Eindhoven). Michiel Steeman (ING) licht vervolgens toe hoe de
bank het financieringsproduct in de markt heeft gezet en Kasper van der Vliet (Philips)
toont aan dat in de sector Consumer Lifestyle flinke successen zijn geboekt bij de implementatie van het concept.
De oplettende lezer zal overigens gemerkt hebben dat SCOPE niet alleen in een nieuw
jasje is gestoken, maar dat tevens de inhoud is vernieuwd. Met de katernen thema,
carrière, internationaal en faculteit wordt geschreven over respectievelijk een actuele
of interessante ontwikkeling binnen Technische Bedrijfskunde, over de carrièrepaden
die alumni van onze opleiding bewandelen, over internationale ervaringen van lezers
en over ontwikkelingen binnen het Paviljoen. Voor initiatief (vanuit de lezer) is hierbij
ruimte gecreëerd, dus aarzel niet om te reageren.
De ‘nieuwe’ SCOPE kent in mijn ogen dan ook drie winnaars: de lezer, de betrokken
instanties (Industria, Alumni VBI en de faculteit) en de commissie SCOPE, die erg enthousiast met het nieuwe concept aan de slag is gegaan. Rest mij nog oud-hoofdredacteurs te bedanken voor het solide fundament dat voor SCOPE is gelegd en waar wij
als SCOPE commissie steeds verder op proberen te bouwen.
Veel leesplezier!

Jasper Schuijbroek
Hoofdredacteur SCOPE
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Vernieuwen inspireert
Meestal is het je omgeving die je inspireert om te veranderen. Als je het
wat negatiever benadert, kun je ook
zeggen dat je gedwongen wordt om te
veranderen door je omgeving. Maar, laten we eerlijk zijn: eigenlijk is het nooit
leuk om iets te doen wat niet helemaal
uit jezelf komt, wie je de prikkel ook
geeft, het voelt alleen positief als het
vanuit jezelf komt en als je je er dus helemaal mee hebt vereenzelvigd. Alsof
het is dat je het zelf hebt bedacht! En
alleen dan leidt vernieuwing tot inspiratie. Inspiratie van jezelf en van je omgeving. Inspiratie en associatie komen
voort uit het herkennen van bekende
patronen: dingen die je eerder zelf hebt
gedaan of hebt meegemaakt of die je
bij anderen hebt gezien. En als je eenmaal iets herkent, kun je het meestal
beïnvloeden of kun je je in ieder geval
voorbereiden op de gevolgen van wat
er gaat gebeuren. Eenmaal in een vernieuwingsproces, geef je dit zelf vorm.
Dan leef je! Dat geeft een bijzonder
weldadig gevoel.
Je kunt de signalen uit je omgeving
natuurlijk ook negeren. Je kunt niets
doen en wachten op wat er gaat gebeuren. Je zult zien dat anderen wel
veranderen en jij niet. En hoe voelt dat?
Toch net alsof je de boot hebt gemist?!
Vernieuwde mensen zijn mooier, stralen meer, bloeien op, zijn brutaler, zijn
meer zelfverzekerd, staan ‘in the picture’ en krijgen meer aandacht!
Vernieuwen betekent ook dat je omgeving reageert op jou. Blijven dezelfde
vrienden je trouw? Of heeft jouw vernieuwing iets wat juist andere mensen meer aanspreekt en stoten oude
bekenden je af? Kom je in contact met
mensen die je daarvoor nog niet kende
en kun je samen doelen stellen om samen iets te bereiken? Zijn er ineens ongekende business opportunities?

Herken je het? Dit inspirerende gevoel?
Nu, zo een vernieuwingsproces heeft
SCOPE de afgelopen tijd doorgemaakt.
Want zo een vernieuwingsperspectief
gaat niet alleen op voor personen. Ook
voor instituties gelden vaak de regels
die voor natuurlijke personen gelden.
Dus gelden ze ook voor de 17 jaar oude
SCOPE! Ze is gedurende haar levenstijd
al een aantal keren fors veranderd. En
ook nu is er weer sprake van een makeover.
Ik ken SCOPE als het mooiste blad van
de studieverenigingen van de TU/e.
Niet alleen de buitenkant is iets wat
heel snel opvalt, maar ook de focus van
de artikelen en de samenhang ervan.
De kwaliteit van de artikelen is mij ook
altijd opgevallen. Gelukkig hoeft bij
veranderingen niet alles ondersteboven. De kern, het wezen, blijft overeind.
Ik zie de faculteit als de omgeving van
SCOPE, maar die zelf ook door SCOPE
beïnvloed wordt. Het plannen van de
aanpassing van SCOPE heeft tot een
hernieuwd contact geleid met de faculteit. Om te beginnen omdat er een
hoofdredacteur binnen het bestuur
werd aangesteld die verantwoordelijk
werd voor de vernieuwing van SCOPE.
Ook de faculteit speelde al een tijdje
met een paar vragen over SCOPE. Zo
neemt de faculteit een groot aantal
exemplaren af, waarvoor een prijs
wordt betaald. Uiteraard een belangrijke bijdrage die het blad - mede - in
stand houdt. Deze SCOPEs worden via
de secretariaten van de afdelingen
verspreid aan de medewerkers van de
faculteit. Hoe mooi en aantrekkelijk
SCOPE echter ook is, het blad wordt
door faculteitspersoneel toch vooral
gelezen tijdens korte pauzes.

SCOPE opnieuw in kaart te brengen.
Studenten natuurlijk, ongeveer duizend. Alumni (VBI-leden), ook ongeveer
duizend exemplaren. Medewerkers,
honderd exemplaren. Misschien kan de
doelgroep van SCOPE nog op een andere wijze verruimd worden!
De faculteit stopt met de verspreiding
naar alle medewerkers en verwacht zo
een bijdrage aan het milieu te leveren.
Tegelijk wordt de SCOPE in een aantal
displays in de brede gang van het paviljoen geplaatst, zodat medewerkers en
studenten de exemplaren gemakkelijker kunnen pakken. Voor SCOPE wordt
daarmee een unieke uitzondering in de
faculteit gecreëerd: geen enkele folder
of krant en geen enkelmagazine mag
in de faculteit in losse displays worden geplaatst. SCOPE wel! De band
met de alumni kan sterker aangehaald
worden; in maart volgend jaar zullen
immers alle alumni van de faculteit
eenmalig SCOPE thuis ontvangen. Dit
is een actie van het VBI en faculteit die
samen in staat zijn deze doelgroep te
benaderen.Tenslotte is er een nieuwe
doelgroep bedacht voor SCOPE.De wervingskracht van SCOPE op potentiële
studenten en hun ouders wordt namelijk groot geacht. Daarom wordt SCOPE
intensief ingezet bij wervings- en
voorlichtingsmomenten van de opleidingen. Dus bij open dagen ligt SCOPE
nadrukkelijk in het zicht en is deze in
voldoende aantallen aanwezig.
Allemaal veranderingen... En hoe gaat
u ze ervaren? Ik ben benieuwd!

Jos Hermus

Directeur bedrijfsvoering faculteit IE&IS

De verandering van SCOPE heeft de
faculteit aangegrepen om samen met
de SCOPE-redactie de doelgroepen van
december 2010 SCOPE
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Thema Supply Chain Finance
Meer leningen tegen minder risico, betere liquiditeit en innovatieve
reducties van het werkkapitaal. Matthew Reindorp en Fehmi Tanrisever
introduceren het vakgebied Supply Chain Finance: het delen van informatie
binnen de supply chain om verschillen in kredietwaardigheid op een
positieve manier aan te wenden.
TEKST Martijn van Aspert FOTOGRAFIE Marcel van Eupen

Kredietwaardigheid vergroten
door informatiedeling
Supply Chain Finance
In het vakgebied van Supply Chain Management wordt veel aandacht besteed
aan goederen- en informatiestromen.
Het financiële aspect is daarbij vaak van
minder belang of wordt zelfs vergeten.
Toch willen bedrijven het werkkapitaal,
ofwel het verschil tussen de vlottende
activa en passiva, vaak zo klein mogelijk
houden. Wanneer het financiële aspect
meegenomen wordt in Supply Chain
Management, praat men over Supply
Chain Finance, een begrip dat door
Pfohl & Gomm (2009) is gedefinieerd
als: “De optimalisatie van financiering
tussen bedrijven alsook de integratie van
financieringsprocessen met klanten,
leveranciers en dienstverlenende bedrijven met als doel het verhogen van de
waarde van en voor alle participerende
bedrijven.” Reindorp vertelt dat sinds de
financiële crisis banken minder bereid
zijn tot het verstrekken van leningen en
grote bedrijven op zoek zijn gegaan naar
manieren om de leveringszekerheid van
leveranciers te verbeteren. Reverse Factoring, een onderdeel van Supply Chain
Finance, blijkt één van de oplossingen
om de economische stabiliteit van leveranciers te waarborgen. Daarnaast
draagt Reverse Factoring ook bij aan het
minimaliseren van het werkkapitaal.
(Reverse) Factoring
Voordat verder wordt ingegaan op Reverse Factoring wordt allereerst het begrip Factoring nog teruggehaald. Een
leverancier kan een zogenaamde factor
vragen om de debiteurenadministratie
SCOPE december 2010

08

bij te houden en debiteuren te innen.
De factor maakt winst door een deel
van het te ontvangen bedrag te innen.
Voor de leverancier zijn de voordelen
van factoring onder andere een verminderd werkkapitaal en verminderde
administratiekosten. In sommige gevallen neemt de factor ook het risico dat
de debiteur niet betaald over. Natuurlijk
brengt dit wel extra kosten mee voor de
leverancier.

“Reverse Factoring
waarborgt de
economische stabiliteit
van leveranciers.”
Reverse Factoring is een onderdeel van
Supply Chain Finance. Bij Reverse Factoring gaat het nog steeds om debiteuren, maar met het grote verschil dat het
factoringproces nu wordt geïnitieerd
vanuit de debiteur zelf. Tanrisever vertelt dat er drie entiteiten zijn die een
rol spelen. Allereerst de leverancier, die
bijvoorbeeld grondstoffen levert aan
een willekeurige grote klant. Deze klant
wordt vaak aangeduid als een Original
Equipment Manufacturer (OEM). Ten
slotte is er een bank waarmee de OEM
en de leverancier zaken doen.

01
01 Reindorp & Tanrisever bij de Dommel

Reindorp: “Normaliter plaatst de OEM
een order bij de leverancier. Vervolgens
levert deze de producten of diensten
waar de OEM om heeft gevraagd. Enkele
weken later betaalt de OEM de leverancier en is het proces voltooid. Van tevoren kan de leverancier besluiten om een
factor in te schakelen voor het innen van
het bedrag te ontvangen van de OEM.”
Bij Reverse Factoring wordt de bank
ook betrokken in het proces. Tanrisever:
“Nog steeds plaatst de OEM een order
en de leverancier levert de bestelde producten of diensten. Vervolgens geeft de
OEM echter een melding af bij de bank
dat de producten of diensten geleverd
zijn en betaald zullen gaan worden. De
leverancier kan vervolgens een lening
afsluiten bij de bank met als limiet het
bedrag dat de OEM moet betalen. Op
het moment dat de OEM normaliter de
leverancier zou betalen, betaalt de OEM
nu de bank. Doordat de OEM een grote,

kredietwaardige organisatie is kan de
bank aan de leverancier een lening verstrekken met een lagere rente dan de leverancier normaal zou kunnen krijgen.”
De voordelen
De drie entiteiten kunnen met behulp
van Reverse Factoring financiële, operationele en strategische voordelen behalen.
Reindorp: “De financiële voordelen voor
de leverancier zijn onder andere dat
deze gemakkelijker toegang heeft tot de
kapitaalmarkten en dat daardoor de risico’s met betrekking tot kasstroommoeilijkheden worden verminderd. De OEM
behaalt financiële voordelen doordat de
betalingstermijn kan worden verlengd.
In het geval dat de leverancier het geld
eerder nodig heeft, kan deze het geld lenen bij de bank, tegen de lagere rente.
De langere betalingstermijn betekent

dat het werkkapitaal van de OEM verminderd is.” Ook de bank kan voordelen
behalen wanneer een OEM Reverse Factoring voorstelt. Tanrisever: “Wanneer
leveranciers gebruik maken van de mogelijkheid om tegen lagere rente geld te
lenen, verwacht de bank meer leningen
te zullen verstrekken tegen minder risico. Dit verminderde risico ontstaat door-

“Banken kunnen
meer leningen
verstrekken met
minder risico en een
lagere rente.”
dat de bank beschikt over de informatie
dat de OEM de betalingsverplichting
heeft erkend aan de leverancier en de
bank daardoor weet dat de lening direct
door de OEM terugbetaald zal worden.”
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Operationele voordelen zijn voor de
leverancier onder andere dat deze een
hogere productie kan behalen en efficiënter kan plannen. Reindorp: “Dit komt
door een vermindering in de ‘cost of
capital’, de kosten die een bedrijf maakt
door het hebben van eigen en vreemd
vermogen.” De verbeterde financiële
stabiliteit van de leverancier, vanwege
het gemakkelijker toegang hebben tot
de kapitaalmarkten, is gunstig voor de
OEM. Tanrisever: “Deze gemakkelijkere
toegang heeft als voordeel dat er minder
verstoringen zijn in het betalings- en
leveringsverkeer in de gehele supply
chain.” Het voordeel dat de bank heeft
op operationeel vlak, is dat deze minder
kosten maakt wanneer een lening wordt
verstrekt. Tanrisever: “Doordat de bank
informatie krijgt van de OEM over betalingen die gedaan worden aan de leverancier, weet de bank dat de leverancier
op een bepaald moment in de toekomst
over het bedrag zal beschikken en kan de
bank voor dat bedrag een ‘veilige’ lening
verstrekken. Bij het afsluiten van deze
lening hoeft de bank dus niet de gehele
kredietwaardigheid van de leverancier te
evalueren, waardoor de kosten van deze
complexe handeling wegvallen.”

“De bank wordt ook
betrokken in het
proces en beschikt
hierdoor over meer
informatie.”
Ten slotte zijn er nog lange termijn voordelen voor de drie entiteiten. Reindorp
legt uit dat deze voor de leverancier en
de OEM grotendeels overeenkomen met
de voordelen die behaald worden op operationeel vlak. De leverancier heeft meer
kans op overleven en kan gemakkelijker
groeien. De OEM maakt indirect gebruik van het voordeel dat de leverancier
behaalt, de OEM heeft meer zekerheid
wat betreft leveringen. Tanrisever voegt
hieraan toe dat de lange termijn voordelen voor de bank voornamelijk volgen
uit de financiële voordelen. Door het
verhoogde volume van verstrekte leningen behaalt de bank op de lange termijn
een groter marktaandeel.
Toekomstige onderzoeksrichtingen
Reindorp: “Allereerst is het van belang
dat de voordelen van Reverse Factoring
gekwantificeerd worden. Op deze manier kan duidelijk gemaakt worden wat
de voordelen zijn voor de drie entiteiten.
SCOPE december 2010

10

Matthew Reindorp
Assistent Professor TU/e

Matthew Reindorp is Assistent Professor bij
de capaciteitsgroep Operations, Planning,
Accounting and Control (OPAC). In 2009 behaalde hij zijn Ph.D. aan de University of Maryland, College Park, USA. Tevens behaalde
hij zijn MBA aan Boston College, USA. Voordat hij aan zijn academische carrière begon,
werkte hij in de financiële dienstverlening
en als financieel analist. Zijn onderzoeksinteresse ligt in de reële opties analyse en
op simulatie gebaseerde optimaliseringsproblemen op het raakvlak van Finance en
Operations.

Er zal bijvoorbeeld onderzocht moeten
worden welk percentage van de leveranciers daadwerkelijk gebruik maakt van
de mogelijkheid om te lenen voor de datum waarop de OEM betaalt.” Tanrisever
vervolgt: “Wanneer de leveranciers weinig tot geen gebruik maken van de mogelijkheid om tegen een lagere rente te
lenen, is het financiële voordeel voor de
bank voor een groot deel weg. Daarnaast
zal gekeken moeten worden naar hoe de
contracten het beste opgesteld kunnen
worden wanneer partijen besluiten om
Reverse Factoring toe te gaan passen.”
Al met al lijkt het erop dat Reverse Factoring steeds meer toegepast zal gaan
worden, echter om alle voordelen en
eventuele nadelen in beeld te krijgen en
kennis in te laten dalen zal een nauwe
samenwerking met leveranciers, banken en OEMs van belang zijn.

Fehmi Tanrisever
Assistent Professor TU/e

Fehmi Tanrisever is net als Matthew Reindorp Assistent Professor in Operations Management bij de capaciteitsgroep OPAC. Hij
behaalde in 2009 zijn Ph.D. in Supply Chain
and Operations Management aan de University of Texas in Austin. Zijn onderzoeksinteresses bestaan onder andere uit risico
management en operationele aspecten met
betrekking tot nieuwe ondernemingen,
product risicomanagement en de interface
tussen operations en finance. Hij doceert
Bachelor- en Mastervakken op het gebied
van operationeel en financieel risico management, operations management, business finance en financial accounting.

Referentie
Pfohl, H.C., & Gomm, M. (2009). Supply
chain finance: optimizing financial flows in
supply chains. Logistics Research, 1, p. 149161.

Thema Supply Chain Finance

Kijkje in
de keuken
Perspectief van de
bank op Supply Chain
Finance

01

In 2006 onderkende Michiel Steeman, directeur
Business Development voor ING Lease Holding,
Supply Chain Finance als een belangrijke trend.
In een gesprek met Steeman wordt dit concept,
inmiddels ontwikkeld tot product, onder de loep
genomen vanuit het perspectief van de bank.
TEKST Matthijs van Bergen FOTOGRAFIE Hay Kranen (haykranen.nl / CC-BY-SA)

Vanwege de economische crisis zagen
veel grote bedrijven zich genoodzaakt
om kostenbesparende hervormingen
door te voeren. Één van deze hervormingen is de aanpassing van betalingstermijnen, waarvan de mate bepaald
werd door de marktmacht van grote bedrijven. Voor toeleveranciers betekende
dit vaak langer wachten op geld van de
afnemer, met liquiditeitsproblemen tot
gevolg. De geschetste oplossing hiervoor, financiële ketensamenwerking ofwel Supply Chain Finance (SCF), wordt
door financiële instellingen (zoals de
ING Bank) ondertussen als product aangeboden aan grote bedrijven onder de
naam ‘Reversed Factoring’.
Rol van de bank
Steeman vertelt over de centrale rol die
de financiële instelling, in dit geval de
bank, inneemt als derde partij bij het
opzetten van een SCF traject: “De bank
geeft de leverancier een mogelijkheid
om de openstaande factuur versneld
te innen door middel van vooruitbetaling door de bank op basis van de kredietwaardigheid van de grote speler. De
voorwaarde is dat de factuur moet zijn
goedgekeurd door de grote speler. Aan
het einde van de betalingstermijn betaalt het grote bedrijf het bedrag van de
factuur aan de bank.” Een ideale situatie
dus? Nog niet helemaal. Steeman: “Levertijden, voorraadposities, betalingswijze en andere factoren die invloed
hebben op de supply chain, worden nu
nog niet meegenomen in de voorwaarden om de financiering te verstrekken.”
december 2010 SCOPE
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In alle stappen voorafgaand aan de factuurgoedkeuring, zit dus informatie die
niet wordt gebruikt. De filosofie van
Steeman is dat de bank een centrale
rol kan spelen in het faciliteren van die
informatiestromen: “Waar het naar toe
gaat, is dat de financiering binnen ketens anders georganiseerd gaat worden.
Door daar financieringsproducten of betaalproducten omheen te structureren,
kan een bank het proces optimaliseren.”

cier als de grote speler financiële baat bij
hebben. De leveranciers ontvangen immers eerder geld door vooruitbetaling
van de factuur gebaseerd op de kredietwaardigheid van het grote bedrijf. Die
kan op zijn beurt de betalingstermijn
ophogen, wat positieve financiële gevolgen met zich mee brengt. Maar waarom
is het SCF concept nu interessant voor
de bank?

Keuze voor de financiële instelling
Als grote bedrijven besluiten om een
SCF traject te starten, moeten er natuurlijk een aantal keuzes worden gemaakt.
Steeman: “Een van de eerste keuzes die
de klant maakt, betreft de wijze waarop
SCF ingezet gaat worden richting haar
leveranciers en welk Technologisch Platform (TP) gebruikt gaat worden. Vaak
is het de bank die dit platform voor de
klant heeft ontwikkeld, maar het zou
ook een derde partij kunnen zijn. Een
eigen TP bindt de klanten meer, daarom
heeft ook ING ervoor gekozen om dit
zelf te ontwikkelen. Andere selectiecriteria voor een goede bankpartner zijn
geografisch bereik, financiële slagkracht
en juridische expertise.”

“De potentiële klant
heeft een omzet boven
1 miljard!”

Doelen van de bank
Op basis van de genoemde criteria, is
het aan de grote speler om te kiezen
voor een geschikte bankpartner. De
bankpartner in kwestie faciliteert het
betalingsverkeer waar zowel de leveranSCOPE december 2010
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Steeman: “Ten eerste is Supply Chain
Finance een manier om de leveranciers
die in het traject meelopen, als klant te
verwerven. De bank verleent financiering aan deze leveranciers gebaseerd
op de kredietwaardigheid van de grote
partij. Voor de bank betekent SCF meer
financiering verstrekken tegen een lager risicopercentage. Ten tweede is door
middel van een goedkeuring van de factuur het dispuutrisico aan de kant gezet.
Problemen met leveringen en betalingen worden sneller opgemerkt en opgelost. De grote partij gaat namelijk een
betalingsverplichting aan bij het goedkeuren van de factuur met de bank. Ten
slotte verlaagt het kosten voor de bank,
omdat de controle van de kredietwaardigheid minder tijd in beslag neemt.”

Potentiële klanten
Financiële ketensamenwerking blijkt
dus voor iedere betrokken partij positieve uitkomsten te hebben. Toch zijn er
enkele factoren bepalend voor het succes van de samenwerking. “Het is vooral
interessant voor bedrijven met een omzet van enkele honderden miljoenen.
Wij richten ons op dit moment op bedrijven met een omzet van boven de één
miljard. Hierbij is niet alleen Nederland,
maar Europa ons werkgebied. Naast de
omzet zijn ook de betrouwbaarheid en
fragmentatie van leveranciers doorslaggevende succesfactoren. Ten slotte moet
de grote partij kredietwaardiger zijn dan
de leverancier om SCF goed te laten
functioneren. De retail-, automotive-,
verwerkende- en elektronicabranche
en de voedingsmiddelenindustrie laten
zich goed lenen voor SCF. Op dit moment loopt er bijvoorbeeld een programma van ING bij een Frans supermarktconcern met een omzet van meer dan
€10 miljard. Er gingen 12 tot 18 maanden voorbij vanaf het eerste contact tot
een werkend programma. Naarmate het
SCF product beter ontwikkeld is, lopen
de kosten en implementatietermijn terug, zodat het ook voor kleinere partijen
interessant wordt.”
Uitdagingen bij het
implementatieproces
Het product blijft zich dus nog ontwikkelen, maar wat is vanuit de bank gezien
de grootste uitdaging?

“De grootste uitdaging voor de bank is
om het grote bedrijf een betalingsverplichting te laten aangaan bij de goedkeuring van een factuur. Niet alleen de
betalingsverplichting zelf maar ook de
snelheid van goedkeuring van een factuur verdient hierbij aandacht. Dit is
cruciaal voor de bank omdat op basis
van deze betalingsverplichting de financiering wordt verstrekt aan de leverancier. Het SCF concept balanceert tussen
de afdeling inkoop die de betalingstermijnen hanteert, de afdeling finance
die de rekeningen betaalt en de afdeling
logistiek voor de controle van ontvangsten. Doordat die drie afdelingen samen
moeten werken, is SCF een complex
proces waar de procesaanpassingen veel
aandacht vragen. Betrokkenheid van
de CEO en het selecteren van de juiste
bankpartner verhogen dan ook het slagingspercentage van een succesvol SCF
traject!”

Michiel Steeman

Directeur Business Development bij ING Lease Holding

“Supply Chain
Finance kan leiden
tot optimalisatie van
de financieringskosten
van de gehele keten.”
Toekomst voor SCF
Ook al is SCF nog een relatief nieuw
product, bij ING is er al een verkoopteam voor verantwoordelijk en lopen er
al enkele programma’s. Steeman: “Mijn
verantwoordelijkheid is nu om te kijken
naar de mogelijkheden om dit product
verder te ontwikkelen. De eerste onderzoeksrichting is om de leverancier
eerder van krediet te voorzien, zodat
zijn inkoopproces hiermee gefinancierd
kan worden. Een goedgekeurde factuur
van de grote partij is dan niet nodig. Dit
brengt wel extra risico’s met zich mee,
die verder uitgediept dienen te worden.
De tweede onderzoeksrichting is om het
product over de hele keten te integreren.
Hoewel ketens soms uit zes of zeven
bedrijven bestaan, heeft de huidige manier waarop SCF wordt toegepast, alleen
betrekking op de betaling tussen twee
bedrijven. Stel dat een groothandel minder kredietwaardig is, dan zou de geldstroom bijvoorbeeld beter om dat bedrijf
heen kunnen worden geleid. Door SCF
breder te bekijken dan alleen de betaling
tussen twee partijen, zou op deze wijze
het financieringsproces van de gehele
keten geoptimaliseerd kunnen worden.”

Michiel Steeman is momenteel werkzaam
bij ING Lease Holding als Directeur Business
Development. In de Amsterdamse Poort,
uitkijkend over het Bijlmerplein, houdt hij
zich bezig met internationale productontwikkeling. Die internationale instelling is
terug te leiden tot zijn studententijd en nog
tot daarvoor. Voordat hij aan zijn dubbele
studie Financial Economics in Rotterdam, en
Economische Sociale Geografie in Utrecht
begon, verbleef hij een jaar in het buitenland op een High School. Daarnaast heeft
hij in zijn studententijd ook een jaar door
Zuid-Amerika gereisd en internationale stages gedaan.

te voelen als een eeuwige stage, dus heb ik
ervoor gekozen om dit niet te doen. Het afstudeeronderzoek was afgerond, maar mijn
scriptie heb ik geschreven in eigen tijd toen
ik al werkzaam was bij NIB Capital, als Business Consultant.

“Op een gegeven moment werd de dubbele
studie teveel en heb ik gekozen voor Financial Economics. Toch ben ik blijven wonen in
Utrecht, omdat ik lid was van het Veritijns
Alpine Gezelschap en mijn studentenleven
daar had opgebouwd.”

Steeman houdt zich door de weeks niet alleen bezig met zijn baan bij ING, maar zet
zich ook in voor de Partnership Foundation,
waar hij sinds 2008 de functie van Directeur
heeft. Deze organisatie zet zich in voor opvang van straatkinderen in India, voornamelijk meisjes. “Door kinderen in scholen
op te vangen, heb je automatisch integratie,
maak je gebruik van de infrastructuur en
blijf je dichter bij de familie die nog op straat
leeft. Op dit moment huisvesten we 1800
kinderen permanent op twintig verschillende locaties. Hier ben ik naast mijn werkzaamheden voor ING tien tot vijftien uur per
week mee bezig. MVO staat bij veel bedrijven hoog op de agenda, ook bij de ING.”

Zijn afstudeerscriptie had betrekking op
risicomodellen in de marketing. “In mijn
scriptie werd het modelleren en kwantificeren van risico gebruikt om de klantwinstgevendheid te meten. Bij ING heb ik tien
maanden stage gelopen in Hongarije, Polen
en Engeland. Toen ik terugkwam werd mij
gevraagd het onderzoeksmodel in Beijing en
São Paulo te implementeren. Het begon aan

Nadat de kansen voor NIB Capital om een
grote bank te worden, wegzakten, ben ik
naar NMB-Heller gegaan, een ING onderdeel dat tegenwoordig Commercial Finance
heet. Door de tijd heen ben ik doorgeschoven naar productontwikkeling en ik vind dit
nog steeds de leukste baan die ik me maar
kan wensen.”
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Thema Supply Chain Finance

Supplier Finance
Supply Chain Finance toegepast bij Philips
De pilot Supplier Finance bij Philips startte
halverwege 2009 bij Philips Consumer Lifestyle. Vijf
maanden later ging het concept live en inmiddels is
de eerste Treasury Award al binnen. Supplier Finance
Project Manager Kasper van der Vliet beantwoordde
zes vragen over Supplier Finance.
TEKST Jorik Kreuwels
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Is de theoretische visie op Supply Chain
Finance direct te kopiëren naar de praktijk bij Philips?
“Om te beginnen, noemen we het bij
Philips ‘Supplier Finance’, immers, de
leverancier wordt gefinancierd. Het
werkt namelijk zo: een site bestelt
goederen of diensten bij leveranciers
waarvoor zij wordt gefactureerd. Er
geldt een betalingstermijn van 105
dagen voor Aziatische landen en 75 dagen voor de rest van de wereld. Zodra
de factuur bij Philips binnen is, wordt
deze ingeboekt, waarna hij goedgekeurd wordt op basis van een automatische match met een uitstaande
‘purchase order’ en een goederenontvangst of een manuele goedkeuring in
een workflow. Als de match positief is,
worden de factuurdetails naar de bank
gestuurd. De bank zet de factuur vervolgens op een web platform. Leveranciers hebben toegang tot het platform
en kunnen hun goedgekeurde facturen
zien. Vervolgens kunnen leveranciers
met een simpele instructie hun factuur
verkopen aan de bank tegen een verdisconteerde uitbetaling met een gunstige rente. De bank neemt dan Philips’
betaalverplichting over van de leverancier. Wanneer de betalingstermijn is
verstreken, maakt Philips het volledige
bedrag over naar de bank.”
De snelheid waarmee de factuur wordt
goedgekeurd, is dus zeer belangrijk?
“Dat klopt. Normaliter hadden Philips
sites wel twee tot drie maanden de
tijd om een factuur te ontvangen en
goed te keuren. Met Supplier Finance
zal dit binnen enkele dagen moeten
gebeuren. Het voordeel hangt immers
af van Philips’ snelheid om facturen betaalbaar te stellen en op het platform
te plaatsen. Het facturerings- en goedkeuringsproces moeten hierop worden
afgestemd. Daar waar het nodig is, vragen we de leverancier een actieve rol
hierin te spelen. Bijvoorbeeld, wanneer
de leverancier ons elektronisch kan factureren, geven wij hier de voorkeur aan
omdat dit de snelheid aanzienlijk kan
verhogen. Met VMI (red.: ‘Vendor Managed Inventory’) kan Philips zelfs de
factuur zelf geautomatiseerd aanmaken, waardoor de factuur al binnen een
dag op het platform kan staan.

Overigens heeft Philips een eigen centrale ‘treasury’, die onder andere als
betaalfabriek fungeert. Treasury coördineert het externe betalingsverkeer
van de Philips sites, en fungeert als het
ware als een ‘funnel’ voor alle facturen
die naar de bank worden verstuurd.
Het was daarom zeer verstandig om
vanuit treasury de link met de bank te
leggen voor Supplier Finance, in plaats
van voor elk van de honderden Philips
sites apart.”
Door Supplier Finance toe te passen,
wordt het werkkapitaal van de leverancier verkleind. Wat haalt Philips hieruit?
“Het voordeel voor Philips kan op verschillende manieren vorm nemen,
denk hierbij aan een gunstigere betaaltermijn of prijs. Maar wat misschien
wel belangrijker is, is dat we een prettigere klant worden. Philips krijgt hierdoor een betere relatie met de leverancier. Het financieel voordeel als gevolg
van Supplier Finance kan relatief een-

“Door flexibiliteit kan
de leverancier zijn
werkkapitaal behoefte
beter managen.”
voudig uitgedrukt worden, daar is
geen hogere wiskunde voor nodig. Met
een sterke credit rating kan Philips via
Supplier Finance vaak een gunstigere
rente aanbieden dan de rente waarmee de leverancier zijn huidig kapitaal aantrekt. In het procesdiagram
op de volgende pagina kan je dit zien.
Doordat de leverancier gebruik maakt
van het lagere rentepercentage, kan
hij in dit voorbeeld 54% besparen op
zijn financieringskosten voor Philips’
vorderingen. Bovendien is het betaalmoment van Philips ontkoppeld van de
datum dat de leverancier zijn geld kan
krijgen. Door deze flexibiliteit kan de
leverancier zijn werkkapitaal behoefte
beter managen zonder externe financieringsbronnen te hoeven raadplegen.
Hoe dit voordeel voor Philips uitpakt,
is niet eenduidig aan te geven, maar
je kunt je voorstellen dat dit de relatie
met de leverancier bevordert.”

Levering

01

De leverancier levert de goederen
en stuurt een factuur aan Philips.

Goedkeuring

02

Philips stuurt de goedgekeurde
facturen richting het webplatform.

Aanvraag
Leverancier ziet de goedgekeurde
factuur en vraagt een vroegtijdige
betaling aan.

03

Verkoop
Leverancier ‘verkoopt’ zijn factuur
tegen een verdisconteerde betaling
van de bank.

04

Betaling
Philips betaalt het oorspronkelijke
factuurbedrag aan het einde van
de betalingstermijn aan de bank.

05
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Neemt Philips geen onnodig risico door
haar kredietruimte af te staan aan leveranciers?
“Nee, immers de betaalverplichting van
de factuur blijft gewoon bestaan, daar
verandert niets aan. Philips verlangt van
de bank alleen dat er een betaling aan de
leverancier plaatsvindt op de uiterste betaaldatum van de factuur. Echter stellen
wij de bank en de leverancier in staat om
onderling tot overeenkomst te komen

“De betaalverplichting
van de factuur blijft
gewoon bestaan.”
over een vervroegde verdisconteerde
betaling. Daarnaast zijn er een aantal
randvoorwaarden verbonden aan de leverancier om mee te mogen doen aan
het programma. Het begint met wederzijds voordeel en dit wordt ‘case by case’
vastgesteld en overeengekomen. Strategische leveranciers en leveranciers die
een ‘preferred’ status hebben krijgen de
voorkeur om mee te doen aan het programma. Met deze leveranciers hebben
we vaak een goede vertrouwensband en
de intentie om langdurig en meer zaken
te doen. Overigens is de kredietruimte
die Philips aanbiedt sinds de lancering
een aantal keer ten volste gebruikt, hetgeen indiceert hoe gretig leveranciers
van de regeling gebruik maken. Het project is daarmee zelfs een groter succes
dan het team aanvankelijk verwachtte.”
Zowel leveranciers als Philips lijken dus te
winnen. Betekent dit dat Supplier Finance
ook wordt toegepast binnen de andere sectoren van Philips?
“We hebben bewust gekozen voor Consumer Lifestyle als eerste sector om
Supplier Finance te implementeren.
De omgeving leent zich bijzonder goed
voor nieuwe initiatieven. We merkten
ook dat behoefte voor cash als gevolg van
de crisis het grootst was voor de leveranciers in deze sector. Het is wel altijd de
intentie geweest Supplier Finance ook
naar de andere sectoren uit te rollen. Op
basis van het succes binnen Consumer
Lifestyle zijn we dan dit jaar ook begonnen bij Healthcare en Lighting. De eerste leveranciers bij deze sectoren zijn
momenteel al live.
We hebben veel geleerd bij de implementatie van Consumer Lifestyle. Deze
lering proberen we zoveel mogelijk over
te brengen naar de andere sectoren. Zo
SCOPE december 2010
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is het niet altijd het geval dat we van
leveranciers facturen binnen enkele dagen ontvangen en goedkeuren. Dit kan
verscheidene redenen hebben die ook
bij beide partijen kunnen liggen. Daarom is het altijd goed om het proces te laten doorlichten met deze partijen voordat je live gaat met een leverancier. Zo
voorkom je nare verassingen bij de start
van de daadwerkelijke samenwerking.
Daarnaast hebben we ook leveranciers
die meerdere sectoren bedienen. Zij zijn
binnen Consumer Lifestyle zo tevreden
dat ze het platform ook willen gebruiken
voor de aanvoer naar andere sectoren.”
Zijn er nog uitdagingen te verwachten bij
het uitrollen bij de andere sectoren, of wordt
het gewoon een kopie van het proces bij
Consumer Lifestyle?
“Het proces bij de andere sectoren is
een kopie van dat wat we bij Consumer
Lifestyle hebben geïmplementeerd. Het
positieve bij Healthcare is dat men bij
veel leveranciers VMI toepast in combinatie met ‘selfbilling’, dat wil zeggen
dat Philips zelf de facturen aanmaakt in
plaats van de leverancier en ze dan meteen goedkeurt. Anderzijds is de aanvoer

Kasper van der Vliet
Supplier Finance Project Manager

Geboortedatum 15 december 1981
Geboorteplaats Amman, Jordanië
Burgerlijke staat Samenwonend
Woonplaats Eindhoven
Studie Technische Bedrijfskunde, Technische
Universiteit Eindhoven
Hobby’s Reizen

‘Cost of capital’ leverancier
Bij een factuur van €1.000.000

Resterende termijn
65 dagen

Goedkeuring
10 dagen
Reguliere financieringskosten

4%

Kosten leverancier
€8.333

4%

Philips betaalt leverancier €1.000.000
Na implementatie Supplier Finance

4%

Kosten leverancier
€3.819 (-54%)

1,5%
Bank betaalt leverancier €997.292

Philips betaalt bank €1.000.000

binnen Lighting en Healthcare meer
verdeeld over verschillende sites, wat
de implementatie arbeidsintensiever
maakt. We selecteren dan ook de sites
waar potentieel het meeste voordeel te
behalen valt.

vroegtijdige goedkeuring van de factuur
vrijwel onmogelijk maakt.
Maar de grootste uitdagingen die we
telkens weer tegen komen, liggen op
het vlak van communicatie. Bij Consu-

“Leveranciers zochten een addertje onder het gras.
Drie partijen die samen aan tafel zitten en er allemaal
financieel beter van worden, dat is doorgaans te mooi
om waar te zijn.”
Een uitdaging die ook al bij Consumer
Lifestyle waarneembaar was, is de goedkeuring van facturen voor producten uit
verre landen. Zoals eerder genoemd, is
de controle bij goederenontvangst een
onderdeel van het goedkeuringsproces.
Maar met bepaalde leveranciers uit Azië
is vastgelegd dat Philips het transport
op zich neemt, omdat zij door schaalvoordelen een lagere prijs bij de vervoerder kan bedingen. Daardoor vindt
de rechtmatige overdracht van het product eigenlijk al in Azië plaats: de factuur wordt verstuurd. Deze producten
staan echter nog vijf of zes weken op een
containerschip alvorens ze aankomen
op de Philips site, daar worden ze pas
gecontroleerd op volledigheid, hetgeen

mer Lifestyle hebben we al gemerkt dat
leveranciers in eerste instantie achterdochtig waren. Men zocht een addertje
onder het gras. Drie partijen die samen
aan tafel zitten en er allemaal financieel
beter van worden, dat is doorgaans te
mooi om waar te zijn. Maar de potentiële verliezer zit niet aan tafel. De verliezer is namelijk vaak de geldschieter
die de leverancier meer rekent voor zijn
huidige kapitaalbehoefte. We vragen bij
onze presentaties dan ook van de leverancier om een financieel persoon mee
te sturen. Die kan namelijk relatief snel
de voordelen van het concept doorzien.”
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Ontdek jouw mogelijkheden in het bedrijfsleven! Kom tijdens de
Bedrijvendag naar het Hoofdgebouw en het Auditorium waar ruim
100 bedrijven zichzelf presenteren met stands en presentaties.

kijk voor meer informatie op www.wervingsdagen.nl

Carrière
Niek Karsmakers en Vincent van Wissem, twee studievrienden die samen
aan de slag gingen als trainee bij Kirkman Company. Een reportage over
een dag uit het leven van een ‘young sourcing executive’.
TEKST & FOTOGRAFIE Marcel van Eupen

Op bezoek bij het huis
van Kirkman Company
Op een herfstachtige woensdagmiddag in september word ik door Niek
Karsmakers en Vincent van Wissem
ontvangen bij het ‘huis’ van Kirkman
Company in Baarn. Na een korte rondleiding nemen we plaats in de tuin,
alwaar Niek en Vincent in het zonnetje vertellen over het YSE Program
(uitspraak: Wise Program). Het YSE
Program, hetgeen staat voor Young
Sourcing Executives Program, is het
traineeship van Kirkman Company.
Kirkman Company is een consultancy
bureau dat zich gespecialiseerd heeft
in het adviseren bij ‘strategic sourcing’
problemen. Centraal in het advies van
Kirkman staat dan ook de vraag ‘Make,
Buy or Ally?’; wat kan een bedrijf het
beste zelf doen, wat kan beter worden
ingekocht en op welke vlakken kan
men beter samenwerken? Al een paar
jaar stuurt Kirkman Company steeds
meer aan op samenwerking tussen bedrijven, waarin elk bedrijf enkel bouwt

op haar eigen kerncompetenties en
daarbuiten steunt op andere bedrijven.
Het Amsterdams Medisch Centrum bijvoorbeeld, vroeg Kirkman hoe zij haar
bestaande allianties beter kon onderhouden en op welke vlakken er nog samenwerking ontbrak.

“Ik werk hier net en
mag nu al meedenken
over de positionering
van het bedrijf.”
Dat was één van de opdrachten waarbij
Niek betrokken was: “Het traineeship
omvat drie of vier opdrachten van een
half jaar, waarin de trainee vooral verantwoordelijk is voor de implementatie- en controlefase. De opdrachtgevers
van deze sourcing vraagstukken zijn
bijvoorbeeld de NS, KPN, ABN Amro en
verscheidene ministeries.”
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Thuiskomen bij Kirkman Company
Vincent zit sinds augustus bij het YSE
Program, maar voelde zich meteen betrokken. Vincent: “Ik werk hier net een
maand en ik mag nu al meedenken over
de positionering van het bedrijf in de
toekomst. Tevens is de sfeer op kantoor
erg prettig, en als iedereen op vrijdag in
Baarn is, voel ik me ook echt ‘thuis’.”
Niek: “Na vier dagen bij de klant biedt
een dag samen met iedereen op kantoor de benodigde rust. Ook is dit een
goede gelegenheid om met elkaar van
gedachten te wisselen over projecten: er
wordt samen geluncht in de keuken en
ook de partners zijn aanwezig. Op deze
dagen is de ondernemersmentaliteit bij
Kirkman voelbaar. Voor een goed idee,
wat heel uiteenlopend kan zijn, is altijd
ruimte, als je maar lef hebt en er voor
wilt gaan.”
Deze energie heeft volgens Vincent ook
zijn keerzijde. “Door het enthousiasme
neem je als trainee soms te veel hooi op
je vork. Ik heb in deze korte tijd dat ik
werkzaam ben bij YSE de ruimte gekregen verschillende projecten te leiden,
maar ook ervaren dat het goed is vroegtijdig aan de bel te trekken wanneer je
iets niet waar kunt maken.” Overigens
merkt Niek op: “als sourcing trainee zit
je vaak op de weg en sta je vaak in de file,
luisterboeken zijn daarom voor mij een
welkome afwisseling.”
De link tussen sourcing en de studie
Vincent geeft aan sterk profijt te hebben
van zijn studie Technische Bedrijfskunde. Er wordt vaak beroep gedaan op het
analytisch denken en de vaardigheid om
oplossingen te ontwerpen, competenties die centraal staan in de opleiding.
Niek: “als trainee leg je ook voortdurend
verbanden tussen de verschillende disciplines waarop beslissingen van invloed
zijn, bijvoorbeeld HR- en IT-gerelateerde gevolgen van de beslissing om uit
te besteden.” Hij baalt nu zelfs dat hij
beter had moeten opletten in de collegebanken; de studie bevat kennis die hij
nu goed kan gebruiken.
Andere ervaringen tijdens hun studententijd waren minstens even waardevol.
Vincent: “De tijd is vooral opgegaan
aan extracurriculaire zaken, zoals mijn
bestuur bij UniPartners Nederland,
alwaar ik geleerd heb hoe je een organisatie moet runnen, en daarnaast ben
ik naar Argentinië geweest.” Niek heeft
gestudeerd aan de Bogaziçi universiteit in Istanbul (zie SCOPE juni 2007),
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Niek Karsmakers
Trainee bij het YSE Program

“Alleen wie het
aandurft om te falen,
krijgt de kans om te
slagen.”

Vincent van Wissem
Trainee bij het YSE Program

“Durf te dromen, durf
te doen.”

Niek Karsmakers heeft na zijn Bachelor
Technische Bedrijfskunde de masteropleiding Innovation Management afgerond in
februari 2009. Lange tijd twijfelde hij welk
werk aan zou sluiten bij zijn interesses. Zijn
broer wees hem op het bestaan van Kirkman Company, een bedrijf dat goed past
bij zijn masteropleiding en afstudeerproject
op het gebied van strategische allianties.
Hij besloot een open sollicitatie te sturen
naar het YSE Program, het traineeship van
Kirkman Company. Na een aantal sollicitatierondes begon Niek zich steeds meer thuis
te voelen bij het bedrijf, vooral vanwege de
sterk aanwezige ondernemersmentaliteit.
Hij is begonnen met zijn eerste traineeopdracht in oktober 2009.

Het is geen toeval dat Vincent van Wissem,
nadat hij in maart 2010 dezelfde masteropleiding had afgerond in Eindhoven, ook bij
Kirkman Company is gaan werken. Niek en
Vincent kenden elkaar namelijk al vanaf het
eerste jaar op de universiteit, woonden bij
elkaar om de hoek en hebben altijd veel samen gedaan: van projectwerk tot koken en
borrelen. Niek was erg enthousiast over het
bedrijf en dat heeft voor Vincent het verschil
gemaakt. Vincent heeft nog wel verder gekeken, maar is terug gekomen bij Kirkman
Company vanwege de goede sfeer. In augustus is Vincent begonnen, maar zijn traineeship begint pas in oktober (per jaar zijn
er twee instroommomenten). Tot die tijd is
Vincent volledig verantwoordelijk voor Marketing Communicatie en PR bij Kirkman.

heeft een eigen bedrijf in studentenadvies opgezet en is lange tijd fietskoerier
geweest. Dit heeft hen wel geholpen bij
de sollicitatie. Niek: “Recruiters kijken
bij een sollicitatie vooral naar je persoonlijkheid, daarom is het belangrijk
je te onderscheiden.” Niek en Vincent:
“Ons advies is om veel naast je studie te
doen. Zo kun je ontdekken wat je leuk
vindt en waar je passies liggen. Wees
vooral niet bang om een keer te falen,
want daar leer je vooral veel van. Zeker
bij Kirkman wordt gekeken naar waar je
zwakke plekken liggen en of je die durft
te tonen.”

dere bedrijven laat Kirkman tijdens dit
evenement echte opdrachten uitvoeren
door teams van vijf mensen: drie trainees van het YSE Program aangevuld
met twee studenten. Deze teams gaan
in 24 uur tijd een probleem oplossen
voor bestaande klanten. Zo kunnen studenten proeven aan het werk van een
consultant. De opdrachten komen van
onder andere Ahold, FrieslandCampina
en het Kadaster.

Groepswerk in het echt
Omdat het moederbedrijf Kirkman
Company in 2010 tien jaar bestaat,
zijn er dit jaar allerlei activiteiten. Zo
organiseren Vincent en Niek samen
een business game. Dit is an sich niet
zo heel bijzonder, dit doen vrijwel alle
bedrijven, maar in tegenstelling tot an-

“Niek begrijp ik,
zonder dat hij een
woord zegt.”
Binnen het project voelen ze elkaar perfect aan en omdat ze voor dezelfde werkgever werken, weten ze elkaar natuurlijk
wel vaker te vinden. Maar altijd samen
werken hoeft ook niet, ze doen net zo
lief opdrachten met andere collega’s.

01

02

Tafel met verhaal
In het huis van Kirkman Company

In de leeskamer van Kirkman Company
staat een tafel met titels geschreven door
de Amerikaan Marshall Monroe Kirkman
(1842-1921). Bij de oprichting (en naamgeving) van Kirkman Company in 2000 is subtiel naar hem verwezen, gezien de vroegste
publicaties over het onderwerp ‘sourcing’
van zijn hand zijn. Hiermee gaat Kirkman
Company letterlijk ‘back to the source’ als
inspiratie voor de toekomst.

03

01 Close up van de tafel
02 Het logo van Kirkman Company in Baarn
03 Kunst in de gangen van het huis
04 Niek & Vincent in Baarn

Vincent: “Een nadeel van elkaar al zo
goed kennen, is dat ik Niek begrijp zonder dat hij een woord zegt. Dit kan bij
een klant of bij interne vergaderingen
natuurlijk af en toe vreemde situaties
opleveren, als we bijvoorbeeld tegelijk
aan een grappig voorval denken.”
Hoewel de wegen van studievrienden
vaak splitsen als ze het Paviljoen verlaten, blijkt het toch mogelijk samen ergens terecht te komen. Met die gedachte
ronden we ons gesprek af, net voor de
zon achter het huis verdwijnt.

04
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Carrière
Het hoofdkantoor van MaxGrip is gevestigd in Houten. Aan de ene kant
van het kantoor bevindt zich het spoor
tussen Utrecht en Den Bosch en aan de
andere kant ligt een rustige woonwijk.
Na binnenkomst laat Berben even op
zich wachten, maar al snel komt hij de
kamer binnen en vertelt wat dat bedrijf
uit Houten nu eigenlijk doet.
Engineering Maintenance
“Een korte omschrijving van MaxGrip
is: ‘Engineering Maintenance’. Ik gebruik bewust niet de term ‘Maintenance Engineering’ want dat is een
meer technische benadering. Wij zijn
een onderhoudsadviesbureau dat bedrijven helpt hij het inrichten van hun
onderhoudsorganisatie. Daarbij kun je
denken aan het in kaart brengen van
de doelstellingen van onderhoud tot
aan het adviseren over onderhoudsstrategieën. Wat wij niet doen, is het
maken van bijvoorbeeld een planning
of werkinstructies. Een typisch voorbeeld is het maken van een risicoanalyse van een technische installatie. Zo’n
risicoanalyse bestaat onder andere
uit een functionele decompositie, een
overzicht van het technisch falen en
vervolgens de bijbehorende risico’s.”
Ondanks de bescheiden huisvesting
heeft MaxGrip de ambitie om voor
grote bedrijven te werken. “Wij werken
voornamelijk voor multinationals die
in Nederland gevestigd zijn. Voorbeelden hiervan zijn AkzoNobel en DSM.
Het gaat hierbij dus altijd om bedrijven
waar technisch falen verstrekkende gevolgen heeft voor onder andere de veiligheid of kosten.”

Grip op onderhoud
Wanneer je denkt aan advieswerk, denk je niet
direct aan advies over onderhoud. Enkele jaren
geleden koos Rogier Berben om te gaan werken
bij MaxGrip, een bedrijf dat onderhoudsadvies
geeft aan voornamelijk multinationals. Berben
vertelt over MaxGrip en zijn veelzijdige carrière
binnen het bedrijf.
TEKST & FOTOGRAFIE Rick van Balkom
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“Je mag al snel een
project managen.”
Onderhoud op zee
Om een beter beeld te krijgen van de
werkzaamheden van MaxGrip, geeft
Berben een voorbeeld van een project waaraan hij gewerkt heeft. Via
het Deense bedrijf Rovsing Dynamics
kwam Berben terecht bij het Braziliaanse Petrobras, één van de grootste
energieproducerende bedrijven ter
wereld. Hij werkte daar voor het olieplatform P43, wat feitelijk een groot,
tot olieplatform omgebouwd schip
is (een FPSO – Floating Production
Storage and Offloading). “Bij bepaalde
technische installaties als turbines of
compressoren blijkt het moeilijk te zijn
om de precieze technische staat te be-

palen. Vervolgens kan een storing ook
grote consequenties hebben voor de
productiedoelstellingen. Het is daarom belangrijk dat er snel gereageerd
wordt wanneer er bijvoorbeeld een
kleine onbalans ontstaat in één van de
machines. Rovsing Dynamics heeft zich
gespecialiseerd in het snel waarnemen
van technische afwijkingen zoals een
afwijkende trilling in een machine. Wat
niet binnen hun expertisegebied ligt,
is het laten zien wat de meerwaarde
is van het verhelpen van een storing.
Dat is waar MaxGrip in beeld komt. Ik
heb daar in kaart gebracht hoeveel Petrobras extra verdient wanneer ze door
toepassing van preventief of predicatief onderhoud aandacht besteedt aan
hun kritieke faaloorzaken.”

“De combinatie van
strategisch inzicht
en praktijkervaring
maakt het
interessant.”
Functie
“Het leuke aan mijn werk is de veelzijdigheid. Ik pas bijna alle kennis uit de
opleiding Technische Bedrijfskunde toe
in mijn werk. Daarnaast zijn de projecten waar je hier aan werkt van beperkte
duur. De doorlooptijd van een project
varieert van 25 tot 400 dagen. Doordat
de omvang van de projecten beperkt is,
krijg je al snel de verantwoordelijkheid
om een project te managen. Dit betekent dus ook niet dat je de hele week
bezig bent met hetzelfde project. Vaak
ben je een aantal dagen per week bezig
met een project, terwijl je de andere
dagen werkt aan een ander project.
Sinds april 2009 ben ik teammanager.
Dit houdt in dat ik nu verantwoordelijk
ben voor zeven consultants, die samen
ongeveer veertien projecten uitvoeren.
Voor deze projecten ben ik specifiek
verantwoordelijk voor het resultaat
en de doorlooptijd. Daarnaast is mijn
takenpakket uitgebreid met zaken
zoals commerciële werkzaamheden
en werving/selectie. Aangezien MaxGrip een platte organisatie is, krijg ik
zaken mee als toekomstige projecten
en omzetprognoses. Het totaalplaatje
maakt mijn functie interessant: zowel
het strategisch inzicht op projecten en
winst, als praktijkervaring middels grip
op onderhoud.”

Rogier Berben
Team Manager bij MaxGrip

Rogier Berben is op 25 augustus 1981 geboren in het Limburgse Tegelen en begint
in 1999 in Eindhoven aan zijn studie Technische Bedrijfskunde. In januari 2006 studeert
hij af op het voorraadbeheer van reserveonderdelen bij Océ. In zijn studententijd is
hij actief lid geweest van Industria, waar
hij onder meer voorzitter is geweest in collegejaar 2002-2003 en heeft meegeholpen
aan het opstarten van de borrelruimte ‘Villa
BDK’. Na zijn studie gaat hij aan het werk bij
een technische groothandel voor reserveonderdelen. Na anderhalf jaar laat Berben de
wereld van de logistiek en reserveonderdelen achter zich en maakt de stap naar Max-

Grip. “Ik werk hier inmiddels drie jaar en het
bevalt me goed, dus voorlopig heb ik geen
plannen om weg te gaan. Het feit dat je direct resultaten ziet, spreekt mij erg aan. Dat
geeft mij het gevoel dat ik een verschil kan
maken.” Ondertussen woont Berben in Den
Bosch samen met zijn vrouw en zijn dochter van zeven maanden oud. In zijn vrije tijd
houdt hij zich bezig met sporten; tijdens
zijn studie is hij begonnen met hockey en
dat doet hij nu nog steeds. Daarnaast besteedt Berben ook tijd aan mountainbiken
en het klussen aan en rijden in zijn Mercedes oldtimer.
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Carrière
Gaat het leven van een KPMG IT Adviseur alleen maar over mooie pakken
en snelle lease auto’s? Rosemarie van Alst en Robert de Groot, beiden sinds
enkele jaren gehuisvest in dat ‘saaie gebouw met die blauwe blokken’,
bewijzen het tegendeel.
TEKST & FOTOGRAFIE Bart van Eijden

Bellen met Wouter Bos
Rosemarie en Robert kozen beiden voor
de adviesbranche vanwege de breedte
van het werkaanbod. “Zo zijn we met
soms wel acht projecten tegelijkertijd
bezig; dat is geen uitzondering.” Sommige daarvan duren enkele dagen,
maar gemiddeld duren projecten enkele weken. “Een week ziet er elke keer
weer anders uit. De ene dag zit je bij
een cursus, de andere dag bij een klant
in Tilburg en even later ben je weer in
Utrecht,” legt Rosemarie uit. “Sommige projecten zijn ook erg uitdagend
en gaan flink de diepte in.” Zo had een
bekende internationale meubelproducent de hulp ingeschakeld van KPMG
om de inconsistentie in de vastlegging
van de financiële gegevens over verschillende landen te verminderen. “Zo’n klus
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komt op je pad en die grijp je dan met
beide handen gretig aan,” vertelt Robert.
Samen met Rosemarie werd hij onder
grote tijdsdruk geconfronteerd met ingewikkelde én praktische problemen. In
dit project was dat een database van 40
Gigabyte aan systeemdata van allerlei fi-

“Direct na je studie
kun je overal over
meepraten, maar
je hebt nergens écht
verstand van.”
lialen uit de hele wereld. “Om de lokale
bedrijfsprestaties te kunnen toetsen is
er voor gekozen om per filiaal verschil-

lende Key Performace Indicators (KPI’s)
te berekenen. Zo konden wij vervolgens
via ‘benchmarking’ een uitspraak doen
over de verschillen tussen de filialen.”
Robert merkt op: “Doordat wij onafhankelijk zijn, kunnen wij objectief uitspraken doen richting onze opdrachtgevers.
Het is dan ook te gek dat je al binnen
enkele maanden aan het werk bent voor
grote bekende bedrijven. Als starter heb
je natuurlijk weinig ervaring, waardoor
het soms lastig kan zijn voor bepaalde
functies op de arbeidsmarkt te solliciteren. Doordat KMPG een goede reputatie
heeft met veel marktkennis, kun je hier
als starter gemakkelijker bij aanhaken
en kom je zo al bij veel bedrijven via die
ingang binnen.”

Valkuil
Er is echter ook een andere kant van het
verhaal, legt Robert uit: “Als afgestudeerde denk je vaak dat je alles al weet.
Je rijdt immers bij je eerste werkgever
al in een mooie lease auto en draagt een
mooi pak, maar het bedrijfsleven heeft
genoeg valkuilen in petto.” Hij vergelijkt het met de eerstejaars studenten
die vaak met een bepaalde ‘attitude’ van
het VWO afkomen. Wanneer dan vervolgens het eerste calculustentamen toch
tegenvalt, staan ze direct weer met beide
benen op de grond. “Zo moet je ook je
eerste baan zien, soms moet je net even
een pasje harder lopen om de trein niet
te missen.”
Opbouwen
“Als technisch bedrijfskundige kun je
overal over mee praten, maar heb je
nergens écht verstand van.” Dat is een
uitspraak die beiden eerder hebben gehoord. Rosemarie concludeert dat de
zes jaar die zij heeft doorgebracht aan
de universiteit in het niets vallen bij de
ervaringen die zij in drie jaar bij KPMG
heeft opgedaan. Een belangrijk aspect
daarbij is het mentorschap waarbij alle
nieuwe werknemers tijdens de eerste
projecten worden begeleid door meer
ervaren collega’s. Rosemarie begeleidt
momenteel onder andere Robert. Zij
gaat onder andere mee naar zijn afspraken met de klant en voorziet hem
eventueel van adviezen op gebied van
inhoudelijke zaken, maar ook over hoe
je zakelijkheid kunt uitstralen en communiceert met de klant. Daar ligt op dit
moment de uitdaging in het verbeteren

van Technische Bedrijfskunde als opleiding. Doordat er tijdens de studie te
weinig contact is met bedrijven, leer je
niet hoe je jezelf moet presenteren binnen een organisatie. Robert: “Op ons
kantoor sta ik misschien wel bekend als
een grappenmaker, maar naar de klant
toe moet ik formeel zijn.”

“Een onafhankelijke
partij zijn, daar ligt
onze kracht.”
Ook zijn uitgebreide feedbacksessies
een belangrijk onderdeel van de interne
opleiding die je bij KPMG krijgt. “Je begint hier weer vanaf nul en bouwt jezelf
langzaam op in de organisatie. Je begint
als junior adviseur en na twee tot drie
jaar stroom je door naar adviseur,” legt
Rosemarie uit. “Bovendien wordt er
altijd in teamverband gewerkt. De achtergronden van onze collega’s zijn zeer
divers en kunnen variëren van Technische Bedrijfskunde tot informatiemanagement, econometrie, communicatiewetenschappen of zelfs technische
natuurkunde. Dat houdt het werk in de
teams interessant en afwisselend.”
Vrije tijd
Bij KPMG IT Advisory in Eindhoven
werkt een hecht, jong team; veel collega’s bevinden zich in dezelfde levensfase. Er wordt dan ook al lang niet meer
opgekeken als er in een maand vijf collega’s een huis hebben gekocht of er

Rosemarie van Alst

Robert de Groot

Geboren 27 juni 1982, te Middelburg
Woonplaats Buchten
Burgerlijke staat Ongehuwd
Opleidingen Technische Bedrijfskunde te
Eindhoven, IT Auditing te Tilburg
Afstudeerrichting Human Performance
Management
Hobby’s Muziek spelen in een fanfare,
handbal

Geboren 13 juli 1983, te Kerkrade
Woonplaats Mierlo
Burgerlijke staat Gehuwd
Opleidingen Mechanical Engineering (BEng)
te Eindhoven, Operations Management and
Logistics (MSc) te Eindhoven, IT Auditing te
Tilburg
Hobby’s Drummen, zwemmen, tennis

drie gaan trouwen. In zijn vrije tijd gaat
Robert vaak squashen met enkele collega’s. Toch is het een andere situatie dan
tijdens de studie. Vooral de extra vrije
tijd in zijn studententijd is iets waar hij
met een knipoog naar terugverlangt. Die
had hij destijds dan ook goed opgevuld
bij E.S.V. Demos en de studentenafdeling van KIVI NIRIA in Eindhoven,
waar hij een jaar bestuur heeft gedaan.
Ook Rosemarie heeft niet stil gezeten:
muziek spelen en trainingen geven bij
haar handbalclub in Limburg heeft het
asfalt van het Limbopad flink doen slijten. Beiden zijn ze het er over eens dat
je tegenwoordig jezelf als student moet
onderscheiden door nevenactiviteiten.
“Iedereen bij KPMG IT Advisory heeft
een universitaire achtergrond, dus daar
haal je het stapje voor niet mee. Reizen,
een internationaal semester of bestuursfuncties zijn daarom dan ook de moeite
waard om te overwegen,” vertelt Rosemarie. “En minimaal zeven jaar lang
studeren,” voegt Robert daar nog wijs
aan toe met een glimlach.
Toekomst
Zowel Robert als Rosemarie vindt het
moeilijk aan te geven wat de toekomst te
bieden heeft. Robert: “Zolang het werk
net zo leuk en divers blijft als nu, zie ik
geen reden om ergens anders aan de
slag te gaan. Mogelijk richt ik ooit nog
eens een bedrijf op met vrienden.” Rosemarie geeft aan dat er veel collega’s na
een aantal jaar overstappen naar klanten, maar als het werk zo leuk blijft als
dat het nu is, ziet zij zichzelf later wel als
partner binnen KPMG. “Bij problemen
kan ik dan lekker bellen met collega
Wouter Bos.”
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Internationaal
Studeren in het buitenland. Iedere student staat op een gegeven moment
voor deze keuze. Momenteel studeren zowel een IM-student (Jan-Willem
Heinen) als een OML-student (Karin Vernooij) aan de gerenommeerde
universiteit van Berkeley, maar vullen deze tijd heel verschillend in.
TEKST Anouk Kamphorst

01

Studeren in Berkeley
Karin
Waarom heb je voor de universiteit van
Berkeley gekozen?
“Ik wilde graag naar een Engelstalig
land om mijn Engels te verbeteren.
Daarnaast vind ik het fijn dat mensen
zich niet aan mij hoeven aan te passen
wanneer ze met me praten. Bovendien
wilde ik naar een goed aangeschreven
universiteit, omdat je in een tweejarige
masteropleiding niet heel veel tijd hebt
om verschillende vakken te volgen. Van
Berkeley wist ik zeker dat ik nuttige zaken zou gaan doen.”
Hoe is het leven als student in Berkeley?
“Vooral de eerste weken is het leven
aan de universiteit van Berkeley erg
chaotisch. Dit komt doordat iedereen
zich inschrijft voor een hele hoop vakken. Doordat de groepen voor de vakken klein zijn, ontstaan er wachtlijsten.
Na een week of twee, drie verandert dit
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weer, studenten kiezen dan namelijk
welke vakken ze echt willen doen en zo
vind er een hoop geschuif plaats. Dit is
lastig als je in de eerste weken ook al met
projecten moet beginnen. Momenteel

Welke vakken volg je en waarom heb je juist
voor deze gekozen?
”In Eindhoven volg ik de masteropleiding Operations Management and Lo-

“Hier kun je zelfs
babykleding van
Berkeley kopen!”
verblijf ik in het ‘International House’
op de campus. Hier wonen we met zo’n
zeshonderd buitenlandse studenten en
er is altijd veel te doen. Ik sport ook nog
steeds graag: zo zit ik bij een tennisvereniging en we gaan regelmatig met wat
huisgenoten hardlopen. In het weekend
maken we vaak tripjes naar bijvoorbeeld
natuurparken of we ondernemen activiteiten. Zo zijn we naar Lake Tahoe geweest en met Halloween gaan we naar
Santa Barbara.”

Karin Vernooij
Student in Berkeley

Geboortedatum 13 september 1986
Woonplaats Berkeley
Studie Operations Management & Logistics
Hobby’s Hardlopen, reizen en tennis

gistics en hier heb ik mijn keuze voor de
vakken ook op gebaseerd. Ik volg vakken
op twee verschillende afdelingen, namelijk de Civil and Environmental afdeling
en de Industrial Engineering afdeling.
Doordat mijn contactpersoon in Berkeley van de afdeling Civil Engineering is,
heeft hij me de vakken op deze eerste
afdeling voorgelegd. Aangezien ik een
logistieke masteropleiding volg, wilde ik
ook graag wat logistieke vakken aan de
Industrial Engineering afdeling volgen,
want deze vakken sluiten het beste aan
op mijn masteropleiding.

“Van Berkeley wist ik
zeker dat ik er nuttige
zaken zou gaan
doen.”
Welke verschillen merk je tussen Berkeley
en de TU/e?
“Ten eerste is er een groot verschil in
onderwijs. Doordat de groepen kleiner
zijn dan in Nederland, heeft de docent
meer persoonlijk contact met de studenten. Het onderwijs in Berkeley is sterk
gericht op het toepassen, in Eindhoven
ligt de focus meer op onderzoek. Veel
van mijn opdrachten voer ik zodoende
uit in opdracht van een bedrijf. Toch
heb ik wel het idee dat het niveau van
onderwijs in Nederland iets hoger ligt
dan hier. Ten tweede is er een verschil
in de instelling van studenten aan Berkeley. Om op Berkeley aangenomen te
worden, moet je een aantal zware toelatingsprocedures volgen. Als ze dan
eenmaal toegelaten zijn, zijn studenten
direct extra trots. Zo zie je op de campus
veel mensen in kleding van Berkeley lopen, die zij hebben gekocht in de Berkeleywinkel. Hier kun je zelfs babykleding
van Berkeley kopen!”
Jan-Willem
Waarom heb je voor de universiteit van
Berkeley gekozen?
“Je hebt als student de keuze uit een
aantal universiteiten in het buitenland.
Je hoort natuurlijk altijd wel verhalen
over deze universiteiten en door die
verhalen had ik het idee dat hier meer
‘gebeurt’ dan op andere plekken. Niet
ver hier vandaan ligt Silicon Valley, waar
de hoofdkantoren van Apple, Intel, HP,

Cisco en meer grote multinationals gevestigd zijn. Veel hoge functies daar
worden bekleed door mensen die aan
Berkeley gestudeerd hebben. Daarnaast
had ik gehoord dat het in Berkeley één
groot feest is en dit heeft ook een rol gespeeld in het maken van mijn keuze.”
Hoe is het leven als student in Berkeley?
“Net als Karin woon ik in het International House op de campus. Het leven
in Berkeley is vrij duur, voor een kamer
in het huis ben je namelijk ongeveer
$1700,- tot $1800,- per maand kwijt.
Hier zit wel drie keer per dag een maaltijd bij inbegrepen, je hoeft dus niet voor
je eigen eten te zorgen. Daarnaast kun je
hier heel fijn studeren in de bibliotheek.
Het ‘I-House’ heeft dus eigenlijk alles
wat je nodig hebt als student. Doordat
er in het huis alleen maar internationale
studenten wonen, kom je vrij gemakkelijk in contact met andere studenten. Daarnaast worden in het huis veel
feesten georganiseerd. Dan wordt het
hele huis verbouwd en is de hele straat
uitgenodigd voor het feest. In het weekend gaan we er vaak op uit, zo zijn we
bijvoorbeeld gaan surfen en binnenkort
gaan we naar walvissen kijken. Tevens
heb ik met drie vrienden een cabrio gekocht om door Californië te touren.”

“Aan Berkeley doceren
mensen uit de praktijk
en die nemen je
mee naar het echte
bedrijfsleven.”
Welke vakken volg je en waarom heb je juist
voor deze gekozen?
“In Eindhoven volg ik de master Innovation Management en hier heb ik de
keuze voor mijn vakken in Berkeley ook
op gebaseerd. Ik ben geïnteresseerd in
ondernemerschap en duurzaamheid en
in Berkeley hebben ze vakken die goed
op deze interesse aansluiten. Daarnaast
wilde ik ook vakken volgen op de Haas
School of Business en zodoende volg ik

Jan-Willem Heinen
Student in Berkeley

Geboortedatum 17 november 1984
Woonplaats Berkeley
Studie Innovation Management
Hobby’s Zweefvliegen en hockey
Onderneming COHERE
Motto Pak alle kansen die je kunt krijgen!

hier nu dus ook het vak ‘life as an entrepreneur’. Helaas sta ik niet ingeschreven
voor dit vak, aangezien er geen uitwisselingscontract is met Haas vanuit Eindhoven. Ik kan de colleges wel gewoon
volgen, maar het vak zal niet meetellen
voor mijn punten. Dit is natuurlijk jammer, maar het vak is zó interessant dat ik
het blijf volgen.”
Welke verschillen merk je tussen Berkeley
en de TU/e?
“Als ik hier een vak volg, word ik opgepakt en meegenomen. Bij het vak ‘leadership and strategy’ bijvoorbeeld krijg
ik les van een ex-Senaatslid, die nog
gewerkt heeft onder het Clintonbewind.
Aan Berkeley doceren mensen uit de
praktijk en die nemen je mee naar het
bedrijfsleven. In Eindhoven ligt de focus heel erg op wetenschap, maar dit
is maar een fractie van inspiratie. De
universiteit van Berkeley weet de wetenschap in een breder blikveld te plaatsen,
waardoor er meer inspiratie voelbaar is.
Door verhalen te horen uit de praktijk
van mensen die echt ervaring hebben op
dat gebied, ervaar je het onderwijs heel
anders.”
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Faculteit
Entropie, ook wel wanorde, is wat er ontstaat als er niets wordt gedaan
om een systeem in stand te houden. Het onderzoek van Jos Trienekens
houdt zich bezig met het in balans brengen van de wanorde binnen
softwareontwikkelorganisaties en hun omgeving.
TEKST Jeroen Draak

Balanceren van wanorde
Meteen een sprong in het diepe. Binnen
de softwareontwikkelbranche houden
mensen zich bezig met het verbeteren
van hun softwareontwikkelprocessen.
Voor het verbeteren zijn modellen bedacht, die de verbeteringsactiviteiten
structureren. Het ‘Capability Maturity
Model’ (CMM) is een van deze modellen. Naar mate je in volwassenheid
groeit, van niveau één tot niveau vijf,
worden de processen meer gestructureerd, gestandaardiseerd en meetbaar.
Tevens is het de bedoeling dat de software van hogere kwaliteit wordt. Dat
deze ‘maturity’-modellen van belang

Als gevolg hiervan heeft het bedrijf zich
terug laten vallen tot iets boven niveau
twee, waardoor het proces beter op hun
klanten was afgestemd. Anderzijds zijn
er ook bedrijven die juist wel een hoog
niveau moeten ambiëren. Een voorbeeld
hiervan is een groot Nederlands bedrijf
dat software ontwikkelt voor de marine.
Zo’n ontwikkelproject beslaat soms wel
tien jaar en de opdracht van de klant is

duidelijk. Voor zo’n bedrijf is het noodzakelijk om kwaliteit te leveren op basis
van gestructureerde en gestandaardiseerde processen. Dit betekent dat het
bedrijf zal streven naar het bereiken van
het hoogste niveau, c.q. vijf, van ‘maturity’.”

Jos Trienekens

Naar aanleiding van deze afweging is
het onderzoek opgestart. “Om een beeld
te kunnen krijgen van de entropie in
bedrijven en in de omgeving van bedrijven is een vragenlijst ontwikkeld. Het
begrip entropie is hierbij opgedeeld in
complexiteit en dynamiek. Enerzijds is
de interne entropie gemeten, anderzijds
is de externe entropie van de bedrijven
gemeten. Om de data voor de interne
entropie te verzamelen is gesproken
met projectmanagers en engineers in

“Onze resultaten
worden meegenomen
in investeringsbeslissingen.”
zijn blijkt uit het feit dat in de VS een
softwarebedrijf niveau drie moet hebben behaald om zaken te mogen doen
met de overheid. “Ook in Nederland
besteden bedrijven aandacht aan het
verbeteren van de ‘maturity’ van hun
softwareprocessen, maar dit pakt niet
altijd positief uit. Het blijkt namelijk dat
klanten van softwarebedrijven hier niet
altijd op zitten te wachten. Zo bereikte
een bekende telecom-maatschappij als
eerste bedrijf in Nederland niveau vier.
Gevolg was dat de kosten hiervan doorberekend moesten worden aan de klant,
die daar niet tevreden over was, temeer
omdat de kwaliteit van de producten
niet aantoonbaar omhoog was gegaan.
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Universitair Hoofddocent

Dr. ir. Jos Trienekens is sinds 1987 werkzaam
bij de TU/e. Hij promoveerde in 1994 op het
onderwerp software kwaliteit. Enkele jaren
later werd hij hoofddocent. Momenteel
doet hij onderzoek op het gebied van software management, waarbij hij zich onder
meer bezig houdt met het controleren en
meten van procesverbeteringen in de software industrie.

“Het onderzoek richt zich op het afstemmen van de interne en externe entropie.
Vragen die hierbij centraal staan zijn:
Is het nodig dat een softwarebedrijf
een hoog CMM-niveau heeft? Of is de
klant met een lager niveau al tevreden?
Als opdrachtgevers hoge eisen stellen,
die eisen goed kunnen worden gespecificeerd en weinig veranderen, lijkt het
verstandig om door te groeien naar een
hoog ‘maturity’ niveau. In een dynamische markt is het echter vaak verstandiger om een lager niveau van ‘maturity’
te ambiëren. Door een lager niveau zijn
de softwareprocessen in een organisatie
minder gestructureerd en is men over
het algemeen flexibeler, zodat men in
principe snel op veranderingen kan inspelen.”

maar een relatief lage externe entropie.
De diagonale lijn geeft de optimale verhouding weer. Het feit dat het bedrijf ver
boven deze lijn ligt, betekent dat er veel
ruimte voor verbetering is. Het bedrijf
kan door middel van verbeteringen in
het softwareproces, zoals structurering
en standaardisering, verder groeien in
‘maturity’. Hierdoor sluit het bedrijf beter aan op de wensen van de klant.”

“Bedrijven kijken te
veel naar zichzelf.”
Het artikel beschrijft het positioneren
van de bedrijven in onderstaand figuur.
Wat is de toegevoegde waarde voor de
bedrijven? “Uit een rondgang bij de be-

procesverbetering

Ruimte voor

Laag			

Interne entropie

Hoog

het bedrijf. De externe entropie was een
stuk moeilijker in kaart te brengen omdat het vaak niet mogelijk was om met
klanten te spreken. Om dit probleem
te overbruggen is gesproken met productmanagers, die een goed beeld hebben van de omgeving. Deze managers
opereren op de rand van de organisatie
en de markt en hebben een goed beeld
van de behoeften van de omgeving,
maar ook inhoudelijke kennis van de
software. Twaalf bedrijven hebben aan
het onderzoek deelgenomen, dat resulteerde in verschillende combinaties van
interne en externe entropie. Deze bedrijven zijn in een model gepositioneerd.
Onderstaande figuur laat de positie van
één bedrijf zien. Het betreft een bedrijf
dat een erg hoge interne entropie heeft,

e

rn

ne

ter
n in

xte
ne

e

e

uss

st
lan

opi
ntr
e
e

Ba

Laag			

Hoog

trokken bedrijven bleek dat de bedrijven
erg positief waren over het onderzoek
en de resultaten. Zij erkenden de waarde van het streven naar een balans van
entropie binnen en buiten een bedrijf.
Enkele bedrijven namen het onderzoek
mee in investeringsbeslissingen op het
terrein van softwareprocesverbetering.”
Ondanks het feit dat de betrokken bedrijven erg positief waren en het artikel
is gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften, heeft dit onderzoek vooralsnog voornamelijk een hypothetisch karakter. “De reacties geven inderdaad aan
dat onze methode, om wanorde in kaart
te brengen en wanorde te beheersen,
van waarde is. We hebben een advies
uitgebracht aan de bedrijven, maar door
gebrek aan tijd is het niet gelukt om de
methode verder te ontwikkelen tot een
operationeel en algemeen toepasbaar instrument. Het zou ontzettend goed zijn
als er een vervolgonderzoek zou komen.
Hierbij zou onderzocht moeten worden
of bedrijven die ons advies hebben opgevolgd, het ook daadwerkelijk beter zijn
gaan doen.”
Uit dit onderzoek blijkt dat het van belang is om niet alleen je producten,
maar ook je interne processen af te
stemmen op de wensen van je klanten.
Door een balans te vinden in flexibiliteit
en lagere kosten enerzijds en gestructureerdheid en kwaliteit anderzijds, kunnen de bedrijven in dit onderzoek hun
klanten beter van dienst zijn en wordt
meer waarde gecreëerd voor alle betrokken partijen.

Interne entropie
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Faculteit
Zijn er raakvlakken tussen Finance en logistiek? Volgens Geert Jongen,
Gaston Vaessen, Roger Roumen en Marloes van der Weijst zijn die er zeker.
Ze vertellen over hun ervaringen met de dual degree Finance & Operations,
Management and Logistics (FOML) en over hoe bijvoorbeeld opties uit de
financiële wereld toegepast kunnen worden in logistieke bedrijfsketens.
TEKST Yorick Heidema FOTOGRAFIE Marcel van Eupen

Twee masters in één klap
Wat voegt de Finance master in Tilburg toe
aan de master Operations Management &
Logistics (OML) in Eindhoven?
Geert: “Een belangrijk onderdeel van
de Finance master is het waarderen van
financiële producten, zoals opties. Hoewel je daar bij de OML master nauwelijks bij stil staat, kan de optietheorie, die
bij ‘Finance’ al sinds 1970 bestaat, ook
worden toegepast bij bedrijfsinvesteringen. Het toepassen van de optietheorie
in bedrijfsomgevingen, modellen en
theorieën die in de supply chain al ontwikkeld zijn, heet ‘real option theory’.”
Gaston: “De indirecte vraag die hierbij
gesteld kan worden, is hoe flexibiliteit
gewaardeerd wordt. Dit begrip is erg belangrijk binnen ‘Finance’. Bij bedrijfskunde wordt er wel impliciet rekening
gehouden met flexibiliteit, maar bij Finance wordt hier duidelijker bij stil gestaan. Zo is het bij onzekere vraag slimmer om de productie te optimaliseren
voor een hele range productiehoeveelheden in plaats van voor één hoeveelheid.”
Roger: “Bij Finance gaat het ook meer
om het bepalen van het risico en van
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de opbrengsten van investeringen. Bij
OML vormt de optimalisatie zelf meer
de kern. In de praktijk wordt de extra
waarde van flexibiliteit altijd impliciet
meegenomen in de beslissing en het is
aan de academische wereld om dat expliciet weer te geven.”

“Bij Finance is het
bepalen van het risico
ook erg belangrijk.”
Marloes: “Flexibiliteit kun je inderdaad
alleen door middel van reële opties
waarderen. Het is van grote toegevoegde waarde als een bedrijf bijvoorbeeld
ofwel veel meer ofwel veel minder kan
produceren dan verwacht, maar dan wel
tegen een acceptabel tarief. Overigens
omvat de Finance masteropleiding natuurlijk meer dan opties, denk hierbij
aan de inrichting van de kapitaalstructuur en investeringsbeslissingen.”

In welke zin zijn opties dan te vergelijken
met investeringen?
Marloes: “Je hebt bij opties normaal een
prijs waarvoor je een optie uit kunt voeren en afhankelijk van de prijs van het
aandeel op een bepaald moment is het
al dan niet winstgevend of om voor die
prijs de optie uit te voeren. Die getallen
kun je eigenlijk vervangen met getallen
uit het bedrijfsproces.”
Geert : “Stel je hebt een veld met olie,
een standaardvoorbeeld binnen de theorie van reële opties. Het kost op een bepaald moment 50 euro om een vat olie
uit de grond te halen en gereed te maken
voor verkoop. De marktprijs van een vat
olie is op dat moment 40 euro. Dan is
het niet rendabel om het vat uit te grond
te halen. Uiteraard is er wel een kans
dat de olie rendabel wordt. In dat geval
zou je een optie kunnen nemen op het
recht om een vat olie te exploiteren. Er
zijn hier allerlei modellen voor ontwikkeld. Deze modellen zijn natuurlijk niet
alleen toepasbaar op olievaten, maar ook
op grondstoffen, bedrijven, producten et
cetera. Eigenlijk zijn ze toepasbaar op

alles waarbij je een keuzemoment hebt
om iets wel of niet te doen.”
Gaston: “Je hebt onzekerheid en flexibiliteit, twee hele belangrijke begrippen.
In het olie voorbeeld is de onzekerheid
de olieprijs en de flexibiliteit is dat je de
keuze hebt om op een bepaald moment
al dan niet de olie uit de grond te halen.”
Marloes: “Bij OML wordt vaak een gemiddelde prijs aangenomen, dus een
vast getal. Echter, de kans dat de olieprijs
uit het voorbeeld ooit 100 euro zou kunnen worden, is heel belangrijk. Die kans
wordt bij het hanteren van een gemiddelde prijs niet meegenomen.”
Is er een verschil tussen de manier van studeren in Tilburg en Eindhoven?
Gaston: “Door het volgen van de twee
masters, heb ik beseft dat technische
studenten een sterker analytisch denkvermogen hebben. Dat is een eigenschap die bedrijven erg waarderen. Op
een technische universiteit zijn docenten dan ook bewust bezig met het aanleren van dit analytisch denkvermogen.
Zo zou men in Eindhoven de studenten
een formule laten leren voor een bepaalde situatie en deze situatie in het tentamen veranderen.”
Marloes: “Met name het voorbeeld van
de formules vind ik typisch. Studenten
in Tilburg hoeven de formules vaak niet
af te leiden, maar moeten ze gewoon
kennen. Daardoor wordt het heel lastig
die formules anders te benaderen.”
Roger: “Een ander verschil is dat de
colleges in Tilburg en de voorbeelden
die daarin genoemd worden, meer een
herhaling van het boek zijn. Dat vind ik
wel jammer. Omdat de boeken zelf wel
echt goed zijn, ga ik minder vaak naar
colleges.”
Gaston: “In Tilburg worden inderdaad
veel klassiekers behandeld. Zo moet
elke student, die geïnteresseerd is in Finance, eigenlijk ooit het boek van Hull
(Red: Hull, J. (2009). Options, futures
and other derivatives. Prentice Hall) gelezen hebben. Dat is wel weer een positief
verschil met Eindhoven.”
Waarom hebben jullie er eigenlijk voor gekozen om te gaan voor de dual degree Finance en OML?
Geert: “Ik vond de finance kant altijd al
interessant. Vaak spelen financiële overwegingen in bedrijfsbeslissingen initieel een minstens zo grote rol als puur
logistieke vragen. Verder was ik geinteresseerd in een onderzoek dat hier op de
faculteit wordt gedaan naar het inkopen
van grondstoffen aan het begin van de

supply chain. Op veel grondstoffen zit
weinig marge, dus als je die grondstoffen op het verkeerde moment inkoopt,
loop je een behoorlijk risico. Het is interessant om te kijken hoe je deze risico’s
kunt afdekken met financiële producten.”
Gaston: “Ik wilde een extra uitdaging.
Mijn interesse blijkt ook wel uit het feit
dat ik student-assistent geweest ben bij
verschillende financiële vakken op de
TU. Tenslotte is het vakgebied van reële
opties redelijk nieuw en ik vind het leuk
om me op onbekend terrein te begeven.”
Roger: “Ik sluit me wel bij Gaston aan.
Ik heb een redelijk brede interesse en
was ook op zoek naar meer uitdaging.”
Marloes: “Hier leer je veel over logistiek,
maar logistieke aspecten geven vaak niet
de doorslag in het bedrijfsleven. Het is
wel handig om later tijdens je carrière
te begrijpen waarom de financiële manager bepaalde beslissingen neemt.
Bovendien leek het me beter een extra
master te volgen dan wat losse vakken
tijdens het vrije semester.”
Zouden jullie later een functie willen waarin de combinatie Finance en OML echt
naar voren komt?
Geert: “Misschien wel. Ik ben nog een
beetje op zoek naar de richting waar ik
echt in door wil gaan. Ik zou wel graag
bij een multinational willen werken. In
de grote bierbrouwerijen doen zich problemen voor die me erg aanspreken, zoals onzekerheden in de prijs van graan.
Deze problemen zitten op het grensvlak
van Finance en logistiek.”
Gaston: “Ik weet het ook niet zeker. Zaken die je leert bij Finance komen eigenlijk overal wel terug. Strategic consultancy en supply chain consultancy zijn twee
opties die mij nu echt interesseren.”
Roger: “Ik zie het consultancywerk ook
wel zitten. Een functie in die wereld is
eigenlijk een vorm van doorstuderen.”

Geert Jongen
Leeftijd 23 jaar
Hobby’s Lezen van blogs en nieuws, tennis,
squashen
Aanvang studie 2005

Roger Roumen
Leeftijd 22 jaar
Hobby’s Met name veel tennis, voetbal
Aanvang studie 2006

Gaston Vaessen
Leeftijd 23 jaar
Hobby’s Tennis, voetbal, ondernemen
Aanvang studie 2005

“Door deze studie is
mijn interesse breder
geworden.”
Marloes: “Ik heb mijn keuze ook nog
niet definitief gemaakt. Zowel consultancy bedrijven als multinationals spreken me aan. Ik denk dat ik dankzij het
volgen van de dual degree, werken bij
een bank als een mogelijkheid ben gaan
zien. Door beide studies te volgen, kun
je dus zeggen dat mijn interesse breder
is geworden.”

Marloes van der Weijst
Leeftijd 23 jaar
Hobby’s Tennis, dispuut l’Attaque Attique,
reizen
Aanvang studie 2005
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Faculteit

Onderzoeksnieuws
Promoties
•

•

•

•

Christian W. Günther wint Beta PhD
Award 2010
Tijdens het congres ‘Operations Management on the move’ van de onderzoekschool Beta, dat op 2 en 3 november 2010 in het Auditorium van
de Technische Universiteit Eindhoven
plaats vond, heeft dr.ir. Christian W.
Günther de Beta PhD Award 2010 ontvangen.
De Beta PhD Award wordt toegekend
aan degene die in het afgelopen kalenderjaar het beste proefschrift heeft
verdedigd binnen de onderzoekschool
Beta. Prijswinnaar Christian W. Günther voerde zijn promotieonderzoek uit
aan onze faculteit en promoveerde op
22 september 2009. Zijn promotor was
prof.dr.ir. W.M.P. van der Aalst en zijn
co-promotor dr. A.J.M.M. Weijters.

•

Deborah Mulders (24 juni 2010), Essays on the Nature and Dynamics of
Higher-order Organizational Capabilities
Maurits Houben (25 augustus 2010),
Using Bayesian Belief Networks for
Reliability Management. Construction
and Evaluation: a Step by Step Approach
Kurtulus Öner (30 augustus 2010), Optimal Reliability and Upgrading Decisions for Capital Goods
Mariska Netjes (28 september 2010),
Process Improvement: The Creation
and Evaluation of Process Alternatives
Anne Rozinat (3 november 2010), Process Mining: Conformance and Extension

Christian W. Günther beschrijft in zijn
proefschrift Process Mining in Flexible Environments zijn onderzoek naar
de toepassing van process mining in
de context van flexibele omgevingen.
Dit zijn omgevingen waarbij heel veel
mogelijke taken in verschillende volgordes en combinaties kunnen worden
uitgevoerd (zoals in ziekenhuizen).
Naar aanleiding van zijn promotieonderzoek, heeft Günther het bedrijf
Fluxicon opgericht. Anne Rozinat, op 3
november 2010 cum laude gepromoveerd aan de TU/e, vormt samen met
Günther het Fluxicon team. Voor meer
informatie, zie http://fluxicon.com.

Onderzoek IE&IS naar verbeteringen in de
zorg
De TU/e gaat onderzoeken hoe de arbeidsprestaties van personeel in de gezondheidszorg kunnen worden verbeterd. Prof.dr. Jan de Jonge, hoogleraar
Arbeids- en Organisatiepsychologie en
leider van de vakgroep Human Performance Management (faculteit IE&IS),
krijgt hiervoor drieënhalve ton uit het
overheidsprogramma ZonMW. De Jonge gaat samenwerken met Alysis Zorggroep Arnhem en TNO Arbeid.
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Medewerkers in de gezondheidszorg
worden mentaal, emotioneel en fysiek
zwaar belast. Dit gaat ten koste van de
gezondheid van de medewerker, maar
kan ook invloed hebben op de patiëntveiligheid. De Jonge zal een door
hem opgesteld model, DISC (DemandInduced Strain Compensation), in een
interventiestudie toepassen om de negatieve gevolgen van zware belasting
zowel tijdens als na het werk zo goed
mogelijk te beperken.

Column

From Master thesis to management tool
Today I would like to address the topic
of writing a Master thesis. My suggestions definitely apply to Innovation
Management students but may also
hold good advice for Operations Management and Logistics students. Most
students identify a topic and then
search for an internship. Sometimes
the topic needs to be adjusted as a firm
may encounter a related but different
problem. Shifting the topic generally makes sense, because an internship
will offer a unique window and lens on
a relevant problem and practice.
A challenge is narrowing down the topic and framing it in a broader context.
Generally the firm where the internship will take place will not be unique
and other firms may have or had similar problems. Moreover, in literature
this problem may already have been
discussed and solutions have been developed. Then a new challenge needs
to be formulated.
Aim to build your research on a limited set of articles and link it to a certain stream of thought or theory. This
will not just make life easier, but also
makes sense from a theoretical point
of view; it will make things more coherent. Generally a study will draw on
3-4 related or key articles. One article
may set the stage, whereas one or two
others are used to make a combination.

The irony about finding a good Master
thesis topic is that you need a topic to
search the literature (in a goal oriented
way), but that you need to know the
literature to be able to find a suitable
topic. In a way it thus involves a catch
22. For instance, a firm may suggest
that you need to research the quality
of the performance criteria they use at
different stages of the new product development (NPD) process. Evaluating
whether this is a useful topic requires
some knowledge of the literature. As
most literature has looked at performance evaluation at the end of the
NPD process (rather than per stage
gate), this could be an interesting topic. However, if you knew the literature, you might have also identified this
topic yourself, observing a bias towards
performance criteria at the end of the
NPD process in prior research.
Key in the process is a thorough literature study. Very often students search
the internet or library but in a limited
way. A good, extensive search will use
multiple routes and use a set of different key words. Further, it pays to
browse tables of content of journals.
It sounds old fashioned but it works.
Sometimes you are more likely to find
relevant articles when you read the
complete title or abstract. A final suggestion is to use a snow ball approach.
That is, look at the reference lists of re-

levant articles that you identified and
use e.g. Google Scholar to search for
people who reference this article.
Finally, I encourage everyone to think
about designing and/or developing a
tool for the problem addressed in their
thesis. With a tool I mean a specific management instrument that has been
automated and uses data to evaluate
- based on the insights you developed
- the status of the process you focused on and makes suggestions as how
to improve this process. Such a tool is
not just something you can offer the
firm where your internship took place,
but may benefit other companies too.
I have seen very few Innovation Management theses that went this path.
However, using Excel or System Dynamics software this is a very doable and
nice challenge. It requires combining
more of the different, multidisciplinary
skills learned in the Master’s program.
It can help give Industrial Engineering
in Eindhoven an edge.

Ed Nijssen

Program Director Innovation Management
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Column
Denk aan een onderwerp waarin je echt geïnteresseerd bent, een leuke
gemotiveerde groep studenten en een leraar die er echt wil zijn. Betreft het
dan een college aan de Technische Universiteit Eindhoven? Nee, het is in
Ankara, Turkije, een training binnen ESTIEM.
TEKST Louise Linder

Trainingen en netwerken in
Europa? Dat kan!
Maar terug naar het begin. Wat is ESTIEM? Eén benadering is dat ESTIEM
het internationale onderdeel van Interactie is. Een minder egocentrische uitleg
(en enigszins dichter bij de realiteit) is
dat Interactie het Eindhovense deel van
ESTIEM vertegenwoordigt. ESTIEM is
een Europese netwerk van studieverenigingen voor Technische Bedrijfskunde,
met een bereik van meer dan 45. 000
studenten. Binnen dit netwerk wordt
veel ondernomen: internationale evenementen in Europa, uitwisselingen
tussen Europese steden en tevens trainingen.
Wat voor trainingen zijn dat dan? Het is
als een college, maar dan leuker. Denk
aan je beste leraar ooit, de leraar die
niet alleen voor de klas staat en over
verschillende onderwerpen praat, maar
die je ook echt iets wilt leren. Dat is een
training, een interactieve les over een interessant onderwerp met een enthousiaste leraar of ‘trainer’. Binnen ESTIEM
bestaan trainingen over verschillende
onderwerpen, zoals presentatievaardigheden, interculturele communicatie,
conflict management en creativiteit.
Trainingen zijn een nieuwe tak van sport
in ESTIEM. Op zich worden er al een
aantal jaren trainingen gegeven, maar
de evenementen om studenten te leren
over trainingen en om hen op te leiden
tot trainer zijn nieuw. In het begin van
dit jaar was er het eerste ‘Training New
Trainers’ evenement, hier in Eindhoven.
Na twee intensieve en lange trainingsdagen had ESTIEM twaalf nieuwe trainers,
die sindsdien veel trainingen hebben
gegeven. In het begin van oktober vond
het tweede evenement plaats in Ankara,
Turkije. Een aantal van de eerste generatie trainers hebben in vier dagen twintig

‘ESTIEMers’ opgeleid tot nieuwe, gemotiveerde trainers.
Er zijn nu bijna 35 actieve trainers binnen ESTIEM en elk jaar worden meerdere trainingsevenementen gehouden,
waarbij van persoonlijke ontwikkeling
tot aan acquisitie te leren valt. Deze evenementen vinden plaats in heel Europa
met deelnemers uit verschillende landen. Kortom, men kan snel interessante
skills ontwikkelen en nieuwe mensen
ontmoeten. Als trainer kun je dus binnen heel Europa reizen, verschillende
mensen trainen en kun je ook verantwoordelijkheid voor je eigen projecten
krijgen. Een trainer worden draagt bij
aan je persoonlijke ontwikkeling en
staat natuurlijk ook heel goed op je CV.
Je leert presenteren, hoe andere mensen
iets te leren en hoe discussies te faciliteren.

De komende maanden en jaren willen
we het departement trainingen ontwikkelen, met meer trainers, een steeds betere kwaliteit van alle trainingen en ook
mogelijkheden voor ervaren trainers
om meer te leren. Daarnaast bestaat de
ambitie om, niet alleen op speciale trainingevenementen, maar ook in de Local
Groups trainingen te gaan geven. Er
zijn dus al genoeg ideeën om trainingen
binnen de ESTIEM organisatie te verbeteren. De uitdaging is nu om de vraag
naar deze trainingen te vergroten en ze
dus aan te passen aan de behoeften in de
Local Groups.
In high ESTIEM,

Louise Linder

Trainer Coördinator bij ESTIEM en uitwisselingstudent aan de TU/e
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Thuis in uw bedrijf

Unit4 mUltivers, meer dan boeKhoUden alleen
een ondernemer wil ondernemen en niet te veel met andere zaken bezig zijn. voor hen is er Unit4 multivers, het betaalbare én
complete softwarepakket met alle essentiële administratieve functies voor ondernemers in nederland en belgië.

UNIT4 Multivers is geschikt voor verschillende bedrijfsgroottes,

financieel-/logistieKe oplossing voor

van kleine ondernemingen tot middelgrote ondernemingen.

handelsbedrijven

En groeit het bedrijf, dan groeit de software probleemloos mee.

UNIT4 Multivers Extended is de financiële en logistieke oplos-

Liever boekhouden via het internet? Dat kan, de software is ook

sing voor handelsbedrijven. Met deze ERP-software beheerst en

als online versie beschikbaar, met dezelfde mogelijkheden als de

optimaliseert de ondernemer het totale bedrijfsproces, van leve-

lokaal geïnstalleerde versie.

rancier tot klant.

De software wordt reeds succesvol ingezet in verschillende

software voor de installatiebranche en

branches, met specifieke software voor o.a. de groothandel,

projectgeoriënteerde bedrijven

retail en de installatiebranche.

UNIT4 Multivers Installatie is een moderne, flexibele softwareoplossing geschikt voor de dynamische omgeving van de instal-

Kassasoftware voor horeca en

latiebrancheenprojectgeoriënteerdebedrijven.

retailondernemingen
UNIT4 Multivers Kassa is de veelzijdige kassasoftware voor

Voor meer informatie www.unit4multivers.nl

horeca en retailondernemingen. Door de volledige integratie
met UNIT4 Multivers is het handmatig invoeren van de
dagelijkse kastransactiesenverkoopfacturendefinitiefverleden
tijd.

UNIT4 Multivers
is een product van

Column
Top of the bill
”Nederland moet tot de beste vijf kenniseconomieën ter wereld behoren.”
Dit is één van de doelstellingen die
zijn opgenomen in het regeerakkoord.
Maar is deze doelstelling wel realistisch, wanneer de bezuinigingen in het
hoger onderwijs die in hetzelfde regeerakkoord zijn opgenomen, in ogenschouw worden genomen?
Het is de Eindhovense studenten
waarschijnlijk niet ontgaan dat onze
universiteit de beste universiteit van
Nederland is volgens één van de meest
toonaangevende ranglijsten, de Times
Higher Education World University
Rankings. De Technische Universiteit
Eindhoven behaalde namelijk de 114e
plaats in deze prestigieuze lijst. Vorig
jaar was de Universiteit van Amsterdam nog de beste universiteit van
Nederland, zij werd namelijk als 49e
gerankt. Dit jaar daalde ze echter naar
de 165e plaats en werd ze voorbijgestreefd door verschillende Nederlandse
universiteiten.
De universiteiten zijn op basis van vijf
verschillende categorieën beoordeeld.
De Technische Universiteit Eindhoven
scoort vooral hoog op ‘Industry Income’, dit houdt de mate van innovatie

in. De TU/e scoort het laagst op ‘International Mix’, dit is de internationale
mix van studenten en medewerkers.
Wanneer de lijst echter beter wordt bekeken, kan geconcludeerd worden dat
Nederland zo slecht nog niet scoort.
Nederland staat namelijk als land op
de vijfde plaats omdat ze tien universiteiten heeft die in de top-200 voorkomen. Aangezien Nederland maar
veertien universiteiten heeft, is dit een
bovengemiddelde score. De Verenigde
Staten staan echter met 72 universiteiten in deze top-200, maar zijn dan ook
vele honderden universiteiten rijk.
Er zijn momenteel dus geen uitmuntende universiteiten in Nederland,
maar wanneer het kabinet haar bovengenoemde doelstelling toch wil bereiken, zal er meer geld in het onderwijs
geïnvesteerd moeten worden. Betere
universiteiten ontstaan immers niet
vanzelf.

Nadine van
Helvoort

Voorzitter van Industria

Goed onderwijs geven loont
In de tijd tussen mijn eerste column
en deze is er veel gebeurd… Het eerste
kwartiel met bijbehorende tentamenperiode is alweer voorbij, de TU/e is tot
beste universiteit van Nederland gekozen (Times) en de Industria Onderwijsprijs 2010 is uitgereikt. Als Industria
zijn wij ervan overtuigd dat het belangrijk is om de docenten te bedanken
voor het onderwijs, en in het speciaal
díe docenten die door de studenten als
beste worden beoordeeld.
Op basis van de enquêtes die studenten
kunnen invullen na een vak gevolgd te
hebben worden de beste docenten in
vier categorieën genomineerd: Propedeuse, Post Propedeuse, masteropleiding Innovation Management en masteropleiding Operations Management
and Logistics. Vervolgens kunnen studenten stemmen op de genomineerde
docenten in de voor hun bedoelde categorie. Ook wordt gevraagd waarom
juist deze docent hun favoriet is.

Niet alleen worden docenten door de
kans op het winnen van de Onderwijsprijs geprikkeld tot het geven van goed
onderwijs, maar vooral spelen vakevaluaties een centrale rol in de algehele
kwaliteitsborging van het onderwijs.
Door deze evaluaties in te vullen, kunnen studenten op laagdrempelige
wijze hun eigen steentje bijdragen aan
het onderwijs op de faculteit. En juist
daarmee kunnen we er in de toekomst
voor zorgen dat Technische Bedrijfskunde de titel ‘beste universiteit van
Nederland’ waarmaakt, een (inter)
nationale reputatie waar wij allen bij
gebaat zijn.

Martijn van Aspert
Commisaris Onderwijs van Industria
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En verder
Kim van Oorschot en Fred Langerak hebben onlangs de door hen
ontwikkelde ProductOntwikkelingsGame uitgetest op een groep
bedrijfskundige proefkonijnen, die zelf in hun eigen praktijk met
productontwikkeling en marktintroducties bezig zijn.
TEKST Bertil van Woezik

Een prikkelende avond met de
ProductOntwikkelingsGame!
De ProductOntwikkelingsGame is een
interactief spel, waarin de deelnemers
de grenzen verkennen van het spelen
met de time-to-market, de kwaliteit van
het ontwikkelde product en de inzet van
ontwikkelcapaciteit.
Het spel werkt als volgt. De deelnemers
spelen het spel in kleine teams gedurende een behoorlijk aantal rondes. Elke
ronde nemen de teams beslissingen
over de ontwikkelcapaciteit die zij willen inzetten en over deproductkenmerken die zij willen laten ontwikkelen.
De gevolgen voor de ontwikkelkosten,
de time-to-market en de te verwachten
marge bij marktintroductie worden als
feedback gegeven na afloop van elke
spelronde. Langzaam maar zeker ontwikkelt elk team zo een product en het
spel eindigt wanneer marktintroductie
een feit is.
Wedstrijdspanning…
Al bij het samenstellen van de teams is
het wedstrijdelement voelbaar. Er worden links en rechts contacten gelegd
en ervaring en brains worden in rap
tempo bij elkaar gezocht. De teams worstelen zich gehaast door het materiaal
op papier heen en proberen een rationele strategie te bedenken voor het spel.
Waar leggen we de focus: bij de time-tomarket, bij de combinatie productkwaliteit/winstmarge, bij het optimaliseren
van de ingezette capaciteit? Hoe houden
we bij wat we besloten hebben en wat de
resultaten zijn? Waar zitten de knoppen
op de laptop?
Eenmaal gestart komt de eerste verrassing: de voor de hand liggende aannames over de verbanden tussen de variabelen (‘meer personeel, dus kortere
time-to-market’) blijken niet te kloppen.
Hier moet ‘live’ over nagedacht worden,
het lijkt wel de praktijk…
SCOPE december 2010
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Niels Stoker (student Innovation Management): “De game is een abstracte
weergave van de realiteit, maar het
dwingt de deelnemers wel tot discussie.
Waarom gaat de productiviteit nauwelijks omhoog terwijl je veel nieuw personeel werft of waarom neemt de timeto-market toe terwijl de kwaliteitseisen
verlaagd zijn? Een interactieve avond
met de game als een goed hulpmiddel
om de boodschap over te brengen!”
Het wedstrijdelement en de beperkte
speltijd zorgen er voor dat er binnen de
teams zeer intensief wordt gecommuniceerd, gerekend en nagedacht.
George Begemann (partner bij Begemann.nu): “De ProductOntwikkelingsGame is een leuke ervaring. Niet alleen
voor de rationele inzichten. Het is ook
heel leuk om het gedrag van deelnemers
te observeren in een groepje dat beslissingen mag nemen. De avond was zeer
geslaagd! Compliment.”
Boeiende uitkomsten
Na wat toegevoegde speltijd mogen de
deelnemers even bijkomen en zichzelf
evalueren over hun aanpak en resultaat. De strategieën blijken achteraf behoorlijk uiteen te lopen; van “het model
achter het spel doorgronden en zo de
overwinning binnenslepen” tot “een
focuspunt kiezen vooraf en intuïtie gebruiken tijdens het spel om richting te
zoeken”.
Pieter de Mulder, Senior Business Engineer bij ASML: “Het is verrassend om
te merken dat je door het spelen van het
spel inzicht krijgt aan welke knoppen
je kunt draaien om het productontwikkelingsproces op de assen tijd, kwaliteit
en kosten te beïnvloeden. Als echte bedrijfskundigen had iedereen met zijn
groep een andere aanpak gekozen om tot

maximalisering van de winst te komen.
Bij de bespreking van de resultaten, was
duidelijk te zien welke aanpak uiteindelijk succesvol bleek en welke niet. Het
was een erg leerzame avond waarin de
deelnemers, waaronder ikzelf, door met
het spel aan de slag te gaan, nieuwe inzichten hebben verworven. Dit spel kan
zeker ingezet kunnen worden voor toekomstige trainingsdoeleinden.”
Naast begrip van statistieken, model,
analyse en aanpak - bekend terrein voor
de technisch bedrijfskundige - heeft
het spelen van de ProductOntwikkelingsGame juist ook de inbreng van de
deelnemers gestimuleerd. Hoe gedraag
ik me tijdens zo’n game, hoe ga ik de samenwerking aan en wat is het effect van
mijn beslissingen tijdens de game?
Wouter Dammers (Eigenaar Treeswijk
Management Services): “De informatie
over hoe weinig producten het uiteindelijk halen, is de afgelopen jaren niet veel
veranderd, maar nieuw was het inzicht
in het ‘effectief interveniëren’. Dit is tevens de basis van de game en het was
erg leuk om daar met een team mee aan
de slag te gaan. Ik ben zelf dagelijks aan
de gang om nieuwe producten op tijd op
de markt te krijgen en leuk om te zien
dat mijn persoonlijke keuzes op tijd en
met de juiste kwaliteit - desnoods ten
koste van wat marge in de aanloop - aansluit bij de theorie. Om als winnaar beloond te worden, maakt het extra leuk!”
Namens alle deelnemers bedank ik Kim
en Fred voor deze inspirerende avond
en wens ik hen veel succes bij het optimaliseren van de time-to-market van de
ProductOntwikkelingsGame…
Als u meer wilt weten over de ProductOntwikkelingsGame, ga dan naar www.
vbi-online.nl.

Bedrijfskundig DNA
SCOPE maart 2011
In de maart SCOPE zullen verscheidene senior Technisch Bedrijfskundigen vertellen
over de bijdrage die afgestudeerden kunnen leveren aan het bedrijfsleven en de maatschappij. In het kader daarvan zal Will Bertrand, die in april 2011 na circa veertig jaar
afscheid neemt van onze faculteit, in een uitgebreid interview toelichten hoe hij denkt
dat onze studie zich heeft ontwikkeld en waar in de toekomst kansen liggen.
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Ik zal niet zeggen dat ik mijn studie niet leuk vond. Integendeel. Maar op een zeker moment ben je klaar voor het echte
werk. Voor de grote sprong. Zo kun je het wel noemen. Want vanaf de eerste dag draai ik hier als volwaardige kracht mee.
Krijg ik direct eigen verantwoording. Niet kinderachtig ook. Dat voelt goed. Bovendien sta ik er niet alleen voor. Ja, het voelt
als het begin van iets moois. Lees meer op kpn.com/werken

