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Zo veel mensen, zo veel wensen
Vandaag, 22 februari (de winter is opnieuw begonnen), hebben honderd verschillende
bedrijven zich voorgesteld aan de studenten op de Bedrijvendag van de TU/e. Bijna
allemaal zouden ze graag een afgestudeerd Technisch Bedrijfskundige als nieuwe collega verwelkomen. En bij bijna alle bedrijven werkt al een alumnus, blijkt tijdens een
‘rondje’ bedrijvenmarkt.
Die vele verschillende mogelijkheden komen sterk terug in de interviews met alumni
die centraal staan in deze editie van SCOPE. Will Bertrand, voor velen een bekend gezicht, heeft duidelijk een academische carrière achter de rug; Radboud van Delft, aan
het roer van Greenpeace Nederland, heeft nadrukkelijk gekozen voor de non-profit
sector; en Baptiest Coopmans bestuurt KPN Nederland. Deze drie op het eerste gezicht totaal verschillende alumni geven hun visie op het (al dan niet) bestaan van Bedrijfskundig DNA, ofwel een gemeenschappelijke deler tussen iedereen die hier jaren
geleden op het Paviljoen colleges heeft gevolgd. Daaruit vloeien verrassende meningen over onderwijs, Nederland en de bedrijfswereld, adviezen en herinneringen aan
hun studietijd voort.
De onderlinge verschillen én het Bedrijfskundig DNA blijven de rode draad door de
overige artikelen in deze SCOPE; meer dan tien bedrijfskundigen vertellen over hun
unieke carrièrekeuzes, wetenschappelijke mijlpalen en internationale ervaringen.
Misschien herken je overeenkomsten met jouw carrière, maar waarschijnlijker is dat
jij als lezer weer een ander verhaal te vertellen hebt. Bedrijfskundig DNA bestaat,
maar de verschillen zijn eindeloos.
Veel leesplezier!

Jasper Schuijbroek
Hoofdredacteur SCOPE
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LET’S MAKE FENG’S
WASHING EVEN CLEANER.
TECHNICAL GRADUATES WANTED TO
HELP MEET THE ENERGY CHALLENGE.
What’s the secret to a cleaner wash? It could be natural gas. When used to create
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to more countries than any other energy company. This includes China, where the
fast-growing economy needs cleaner energy. Whatever your role at Shell, as part of
a diverse, international network comprising some of the finest minds in the business,
you’ll be helping to power people’s lives around the world for generations to come.
Can you apply a creative mind to some of the world’s biggest energy challenges?
Find out more and apply at www.shell.com/careers

BE PART OF THE SOLUTION.
Shell is an equal opportunity employer

Column

Nieuwsgierig naar u
Hallo medebedrijfskundige!
Welkom met je vraag! Deze uitnodiging is, sinds ons laatste lustrum in
2006, de diepere gedachte die Alumni
VBI hanteert. ‘Hanteert’ is natuurlijk
een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Onder deze uitnodiging ligt
een gevoel. Een gevoel dat ons kan inspireren, dat rechtsreeks naar ons DNA
verwijst, dat ons verder kan brengen.
Ons klassieke, tastbare, technische
DNA is ons aangereikt tijdens onze
opleiding aan de faculteit. Het analyseren en structuren van processen
en organisaties, het ontwikkelen van
samenhangende modellen en concepten, het goed geïntegreerd op de
markt brengen van nieuwe producten
en diensten: het is een breed en sterk
aanbod, dat in de ‘toolkit’ zit van iedere
Technisch Bedrijfskundige.
We hebben ons na de opleiding verder ontwikkeld, in de zeer gevarieerde
omgevingen waarin we terecht zijn gekomen, als persoon, in onze vaardigheden en met onze visies en ideeën. We

zijn allemaal grenzen overgegaan en
hebben zo onze blikvelden verruimd.
Ons DNA is nog persoonlijker geworden, completer, gevarieerder.
Bij Alumni VBI leeft duidelijk het gevoel
dat we het potentieel van dit prachtige
DNA nog veel meer kunnen aanspreken, nog veel sterker naar buiten kunnen brengen en nog veel beter kunnen
benutten voor het creëren van opportunities voor al onze alumni.
Op dit moment investeren we gericht
in een platform waarop contacten tussen alumni mogelijk zijn en verder kunnen worden uitgebouwd. Nieuwe initiatieven van alumni worden samen met
Alumni VBI ontwikkeld tot producten
van niveau, die weer nieuwe mogelijkheden genereren.

Deze SCOPE besteedt terecht aandacht
aan ons DNA. De gevarieerde kijk van
de geïnterviewde Technisch Bedrijfskundigen op dat DNA is alleen al zeer
de moeite waard. Wij zijn enthousiast,
dat merkt u.
Maar we zijn vooral nieuwsgierig naar
u.
Hartelijke groet,

Bertil van Woezik
Namens bestuur Alumni VBI

En natuurlijk is onze creativiteit gericht
op een zomerse viering van ons lustrum, op 25 juni aanstaande, in een ongedwongen, feestelijke en prikkelende
sfeer.
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Thema Bedrijfskundig DNA
Prof.dr.ir. Will Bertrand, al ruim 40 jaar Technisch Bedrijfskundige aan de
TU/e, vertelt over de veranderende omgeving waarin TBdk’ers zich begeven
en hoe zij hiermee omgaan.
TEKST Martijn van Aspert FOTOGRAFIE Marcel van Eupen

40 jaar Technisch
Bedrijfskundig DNA
Wat is het, is het maakbaar en waar komt het vandaan?
Bertrand: “Technisch Bedrijfskundig
DNA, wat is dat nu eigenlijk? Als je het
woordje DNA metaforisch gebruikt,
gaat het om de vraag wat nu bepaalt of je
van nature een Technisch Bedrijfskundige bent. Bertrand denkt niet dat je het
zo letterlijk moet nemen. “Ik denk wel
dat er een aantal factoren belangrijk is,
die elke Technisch Bedrijfskundige van
zichzelf heeft. Dat is hetgeen wat we
Technisch Bedrijfskundig DNA zouden
kunnen noemen.”
40 jaar TBdk, 40 jaar TU/e
Ruim 40 jaar maakte Bertrand mee aan
de TU/e. Er is veel veranderd, maar wat
zijn nu de grootste veranderingen in de
wereld van TBdk? “IT… die heeft de wereld totaal veranderd. Uiteraard is de basiskennis die je als TBdk’er opdoet niet
veranderd, maar dat wat erbij gekomen
is, is die geweldige mogelijkheid om
op heel veel verschillende plaatsen toegang te hebben tot dezelfde gegevens.
Gegevens die real-time kunnen worden
geüpdatet en die, als ze goed worden
beheerd, accuraat een bepaalde stand
van zaken kunnen weergeven. Wat het
allemaal nog mooier maakt, is dat we
ook op steeds betere wijze met elkaar
hierover kunnen communiceren over
de hele wereld. Al met al leidt de IT tot
een gigantische versnelling van processen en tot het ontstaan van vele nieuwe
processen.”
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“Als je het doosje,
dat een bedrijf heet,
opent, zie je mensen”
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Will Bertrand

Professor Productiebeheersing aan de
TU/e
Prof.dr.ir. Will Bertrand ontving in 1970 zijn
MSc diploma Technische Bedrijfskunde aan
de Technische Hogeschool Eindhoven. Vervolgens promoveerde hij in 1981 op het onderwerp ‘Production Control and Information Systems for Component-manufacturing
Shops’, tevens in Eindhoven. Na een korte
periode als Hoofd Organisatieontwikkeling
bij ASML en Hoofd Logistiek bij Philips Machinefabrieken, werd Bertrand in 1988 al
benoemd als hoogleraar aan de Technische
Universiteit Eindhoven. Sindsdien heeft
Bertrand vele bestuurlijke nevenfuncties
vervuld, binnen en buiten de faculteit, waaronder het lidmaatschap van het faculteitsbestuur. In april 2011 gaat Bertrand helaas
met pensioen en neemt hij dus na 40 jaar
afscheid van het Paviljoen.

Processen en de menselijke factor
In 1964 startte Bertrand met de studie
Werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven. Graag wilde hij iets doen wat met
voortbrengingsprocessen te maken had.
Technische Bedrijfskunde werd twee
jaar later als experimentele studierichting gestart. Bertrand: “Ik had de keuze
snel gemaakt… Ik miste de menselijke
context en deze kwam terug bij TBdk.”

in producten of diensten. “Daar is een
TBdk’er voor nodig. Deze staat positief
tegenover de technologische ontwikkelingen, maar plaatst daar ook kanttekeningen bij. Soms moet er verder worden
gekeken dan steeds hogere efficiency en
flexibiliteit. Er moet bijvoorbeeld ook
worden gedacht aan het milieu en de
maatschappij. Een TBdk’er is hiertoe
onder andere in staat.”

Het waren veranderende tijden toen
Bertrand studeerde: “Ergens midden jaren ’60 stond de maatschappij nog heel
erg in het teken van vaste maatschappelijke structuren, klassieke verhoudingen
en stabiele patronen. Milieuproblematiek was nog niet aan de orde, en techniek was iets wat voornamelijk veel
goeds voortbracht. Zelfs het bestaan van
de atoombom bracht daar niet veel verandering in. Dat werd begin jaren ’70
anders, toen de babyboomgeneratie aan
haar mars door de instituties begon. De
publicatie van het rapport van de Club
van Rome ‘Grenzen aan de Groei’, opgesteld door een aantal prominenten uit
het bedrijfsleven, de politiek en het culturele leven, zorgde ervoor dat mensen
zich kritisch opstelden ten opzichte van
techniek en de toekomst.” Het rapport
maakte gebruik van System Dynamics,
een modelleringstechniek waarmee
ook in onze opleiding wordt gewerkt,
om aan te tonen dat het binnen tien à
twintig jaar vreselijk mis zou gaan als de
westerse wereld haar manier van leven
niet zou veranderen.

Maar je moet toch wel enigszins interesse hebben in de harde technologie die
erachter zit? “Dat is waar. De TBdk’er
heeft interesse in de harde technologie,
daar heeft hij of zij kennis mee gemaakt
op het VWO. De TBdk’er beseft echter
ook dat dit niet voldoende is om de productieprocessen zo efficiënt en flexibel
mogelijk te maken. Een TBdk’er kan
door zijn of haar DNA omgaan met
het idee dat je niet álles van bestaande
processen vooraf kunt ontwerpen of
weten. De TBdk’er probeert delen van
een proces te snappen en al proberend
en experimenterend te komen tot een
bevredigend geheel. Het lastige bij bedrijfskunde is dat elke keer dat je het
doosje, dat een bedrijf heet, open maakt,
je menselijk handelen terug ziet komen.
Het menselijk handelen in bedrijven gebeurt op basis van dat wat de mens weet,
wat zijn positie is en wat zijn persoonlijke motieven zijn. De aspectmatige kennis over bedrijfsprocessen die TBdk’ers
tijdens hun studie opdoen, absorberen
ze en vervolgens moeten ze deze gaan
gebruiken in de praktijk. Hier worden
ze echter geconfronteerd met het feit
dat de werkelijkheid er een is die ze nog
moeten leren kennen. Ze moeten ernaar kijken met de verschillende brillen
waardoor ze hebben leren kijken tijdens

Technische Bedrijfskunde, wie, wat en
waarom?
Maar wie zijn nu eigenlijk die jonge
studenten van tegenwoordig die kiezen
voor TBdk? Bertrand: “Een belangrijke
interpretatie is of er bepaalde eigenschappen zijn die studenten al bezitten
en die ervoor zorgen dat ze een TBdk’er
worden? Het eerdergenoemde DNA.”
Je kunt beginnen met je af te vragen
waar de TBdk’er benieuwd naar is. “Een
TBdk’er is iemand die erg nieuwsgierig
is naar processen en iemand die naar de
wereld om zich heen kijkt. Bovendien
is het iemand die zich verwondert over
het feit dat we in zo’n korte tijd in staat
zijn geweest om een enorm grote hoeveelheid goederen voort te brengen met
de technologische kennis die beschikbaar is gekomen en steeds beschikbaar
blijft komen.” De beschikbaarheid van
technologische kennis wil nog niet direct zeggen dat deze om wordt gezet
SCOPE maart 2011
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“Kennis van harde
technologie alleen is
niet genoeg”
hun studie.” Eén van de lastigste brillen
is die van de humane aspecten.” Niet
alleen is de TBdk’er nieuwsgierig naar
allerlei operationele processen, maar
vooral ook naar de menselijke samenwerking die daarbij komt kijken. Bertrand: “Na je studie is je rugzakje met
genoeg kennis gevuld. Echter, of je succesvol kunt zijn met dit rugzakje hangt
van een aantal zaken af. Eén daarvan is
empathisch vermogen, waarbij het niet
alleen gaat om inlevingsvermogen in de
mensen met wie je werkt, maar ook in

02

de mensen waarvoor je werkt. Je moet
deze mensen begrijpen.”

“Je kunt niet alles
snappen en weten”
Maar waarin verschilt de TBdk’er nu van
al die andere mensen? “De TBdk’er gaat
niet, net zoals de mensen begin jaren
’70, bij de pakken neer zitten. De TBdk’er stelt zichzelf de vraag: ‘Hoe komen
we hier uit?’” aldus Bertrand. De TBdker blijft zich afvragen wat de grenzen
zijn, welke van die grenzen kunnen worden aangepakt en wat daarvoor nodig is.
Daarnaast is een gevolg van de veranderingen begin jaren ’70 dat er ook meer
wordt gedacht aan zaken als ethiek en
duurzaamheid. “Een ingenieur denkt
altijd na over de onbedoelde neveneffecten van het artefact dat hij creëert,
een TBdk’er doet dat ook en laat zich
daardoor niet begrenzen. Als iets niet
mogelijk is, is er een nieuwe uitdaging.
Die gaat de TBdk’er aan. Echter, dat kan
hij niet alleen, hij heeft daar ook andere
kennisbronnen voor nodig.”

En nu?
“Geen idee… Er komt altijd wel iets op
mijn pad, ik heb me er nooit zo druk om
gemaakt. Ik ben vreselijk nieuwsgierig…
Er zijn heel veel boeken die ik nog niet
heb gelezen, er is nog heel veel muziek
die ik nog niet heb gehoord, er zijn heel
wat wandelpaden die ik nog niet heb bewandeld en er zijn nog ontzettend veel
leuke mensen die ik niet heb gesproken.
Kortom, ik ben bang dat ik niet lang genoeg leef om al die leuke dingen nog te
doen.”

01 Het Paviljoen 40 jaar geleden
02 Bertrand kort voor zijn afscheid
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Thema Bedrijfskundig DNA

Groen DNA
Werkend aan een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Onderdeel
van een internationaal netwerk van meer dan veertig landen. Onafhankelijk
van de overheid en bedrijven. Aansprekende en succesvolle campagnes.
Aan het roer van dit schip en centraal in dit artikel staat Radboud van Delft,
interim-directeur Greenpeace Nederland en oud-TBdk’er.
TEKST Matthijs van Bergen

Vanuit het historische pakhuis Amsterdam, gelegen aan het IJ, opereert
Greenpeace. “Het uitzicht op het IJ is
geweldig, maar als hier een Greenpeace-schip ligt, is het nog mooier,”
aldus Van Delft.
Greenpeace NL
Op dit moment is Greenpeace Nederland iets meer dan honderd betaalde
krachten en ruim vijfhonderd vrijwilligers sterk. De organisatie bestaat uit
vijf afdelingen: Campagnes, Mobilisatie en Actie, Pers en Communicatie,
Fondsenwerving en Bedrijfsvoering.
“Momenteel heb ik een dubbele baan,
zowel interim-directeur als hoofd Be-
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drijfsvoering. Als hoofd Bedrijfsvoering
heb ik de verantwoordelijkheid over
Facilitaire Zaken, Financiën, HRM en
ICT. Wat ik leuk vind aan mijn baan als
hoofd Bedrijfsvoering is dat het om een
breed, divers pakket gaat. Mijn brede
belangstelling in het werk is ook kenmerkend voor bedrijfskundigen. Als
interim-directeur spreekt het internationale aspect mij zeer aan, Greenpeace
heeft immers een groot netwerk over
de hele wereld. Tot februari 2011 heb
ik de eer om deze mooie organisatie
te mogen leiden. Dan kan ik mij weer
volledig focussen op mijn eigen werkzaamheden.”

01
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Internationaal netwerk
Greenpeace is actief in 41 landen wereldwijd. Kantoren over de hele wereld
stellen met elkaar de prioriteiten en creëren de plannen voor de komende jaren.
De meeste campagnes worden internationaal opgezet en bedacht. “De internationale plannen vertalen wij vervolgens
naar de Nederlandse situatie. Nederland
heeft één van de grootste kantoren van
Greenpeace en de inkomsten in 2009
bedroegen 22,7 miljoen euro, waarvan
35 tot 40 procent internationaal wordt
ingezet.” Van Delft vertelt verder dat
voor Greenpeace International, dat gehuisvest is in Amsterdam, vooral een
coördinerende rol is weggelegd betref-

Radboud van Delft

Interim-directeur Greenpeace Nederland
Radboud van Delft werd op 7 juni 1963 geboren in het Brabantse Valkenswaard. In
september 1981 begon hij aan zijn studie
Technische Bedrijfskunde te Eindhoven en
direct na zijn studie had hij het geluk om in
zijn dienstplicht mee te kunnen werken aan
een reorganisatieproject van de landmacht.
Een verlengde stageplek, zo te noemen. Na
zijn dienstplicht is hij als Management Trainee aan de slag gegaan bij de NS, om daar
11 jaar werkzaam te zijn in allerlei verschillende functies. Van projectmanager van een
automatiseringsproject en een lid van de
staf bij verkeersleiding tot een leerling machinist. Van Delft: “Je leert zo’n organisatie
dan echt tot in de haarvaten kennen. Op een
gegeven moment was ik toe aan een andere
omgeving en de overheid had altijd mijn interesse.”
Vandaar dat Van Delft besloot om de overstap te maken naar hoofd afdeling Infrastructuur bij de gemeente Alphen aan den
Rijn. Na drie jaar maakte hij de overstap
naar de gemeente Amsterdam, specifiek
het stadsdeel Bos en Lommer, om zich bezig te houden met HRM, Financiën, ICT en
communicatie. Zijn laatste carrièreswitch
was die naar Greenpeace Nederland als
hoofd bedrijfsvoering. “Dat doe ik inmiddels
al meer dan vier jaar met veel plezier, sinds
april 2010 ben ik ook interim-directeur geworden.” Opvallend aan het carrièrepad is
dat Van Delft alleen werkzaam is geweest
in de non-profit sector; daar heeft hij ook
bewust voor gekozen. Dit komt terug in zijn
motto: “Ik probeer een goede balans te vinden tussen iets nuttigs doen voor de maatschappij, de wereld en de mensen om me
heen en te genieten van het leven en alles
wat het te bieden heeft.”

fende de internationale activiteiten en
de inzet van de schepen. “De internationale vloot bestaat uit de Rainbow Warrior, Arctic Sunrise en de Esperanza.
In Nederland hebben we ook nog het
kleinere schip de Argus. Van het totale
budget van Greenpeace International in
2009, dat 50 miljoen euro bedroeg, was
7,7 miljoen euro nodig om de vloot te
bekostigen. Alle inkomsten komen van
particulieren, omdat Greenpeace onafhankelijk wil blijven van overheden en
bedrijven.”
Werkwijze
“De meeste lezers zullen ons kennen
van acties, via de televisie en de krant.

Er zit echter veel meer achter de organisatie. Met onderzoek, lobbies en acties voert Greenpeace campagnes die
moeten bijdragen aan een betere wereld. Wetenschappelijk onderzoek ligt
aan de basis van onze standpunten en
campagnes. Hiervoor hebben we een
eigen onderzoeksinstituut aan de Britse
Universiteit van Exeter. Naast de eigen
onderzoeksafdeling gebruiken we onderzoek van gerenommeerde instituten
als TNO en Ecofys en consultants. Lobbyen bij bedrijven en overheden is ook
belangrijk: onze experts informeren beleidsbepalers over milieuproblemen en
oplossingen. Met acties brengt Greenpeace bij het grotere publiek problemen
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“Luister nooit naar
wijze lessen van
oude lullen”
onder de aandacht. Actie voeren is ontzettend mooi, maar ik kan er meestal
niet bij zijn; iedereen heeft immers zijn
eigen rol in de organisatie. Het doel van
de campagnes is met onze oplossingen
voor milieuproblemen veranderingen te
bewerkstelligen.”
Succescampagne
Afgelopen jaar voerde Greenpeace ondermeer campagne tegen Nestlé. “Zij
gebruikte namelijk veel palmolie in
haar producten, dat afkwam van plantages waar oerwoud voor wordt gekapt.
Omdat Nestlé een grote multinational
is, konden wij in veel landen tegelijkertijd druk uitoefenen. Daarin schuilt ook
een belangrijke kracht van Greenpeace.
Dankzij onze campagne heeft Nestlé
haar beleid aangepast. Zo zie je maar dat
Greenpeace met een relatief kleine organisatie en een relatief klein budget veel
invloed kan uitoefenen op multinationals. Dat maakt dit werk ook zo interessant. Je ziet concreet resultaat van wat
je doet en het is leuk om internationaal
te werken. Alle medewerkers van Greenpeace hebben hart voor hun werk en het
is nergens zo gemakkelijk om mensen
te motiveren voor hun werk!”
Grote meerwaarde
Dan stellen we Van Delft de grote vraag:
“Bestaat Bedrijfskundig DNA?” Van
Delft: “Het bestaat absoluut! In de studie wordt alle studenten een bepaalde
manier van kijken aangeleerd. Hierdoor
ga je zeer gestructureerd en analytisch
te werk. De grote meerwaarde van de
studie is dat je de samenhang leert zien
tussen de verschillende vakgebieden.
Een econoom bekijkt een probleem
door een economische bril, een psycholoog door een psychologische bril en
een technicus door een technische bril.
Als bedrijfskundige weet je dat aan een
probleem meerdere kanten zitten. Al
die aspecten met elkaar in verband kun-

01 Actie op zee (foto GP/Beentjes)
02 Radboud van Delft (foto GP/Horneman)

nen brengen en een integrale oplossing
bedenken, maakt een bedrijfskundige
bijzonder.”

“Een integrale
oplossing bedenken, is
het bijzondere van een
bedrijfskundige”
Nuanceverschillen
Op de vraag of er nog een verschil bestaat tussen Technische Bedrijfskunde
en Algemene Bedrijfskunde, antwoordt
Van Delft: “In sommige situaties heeft
het technische aspect een meerwaarde,
maar dat hangt er vooral vanaf waar je
terecht komt. Voor mijn gevoel is het
in ieder geval niet een compleet andere
studie; 80 procent van de studie is hetzelfde. Het zijn eerder nuanceverschillen, maar daar moet ik bij opmerken
dat de studie die ik heb gevolgd waarschijnlijk niet dezelfde is als de studie
die de studenten nu volgen. Alleen al
de technologische ontwikkelingen hebben een enorme invloed op de studie en
het bedrijfsleven. IT stond tijdens mijn
studietijd nog in de kinderschoenen, nu
is deze niet meer weg te denken in de
besturing van operationele processen.”
Een andere verandering is dat de faculteit voor 2020 een andere huisvesting
krijgt. Wat vindt Van Delft daarvan? “Na
de afronding van mijn studie ben ik niet
vaak meer in het Paviljoen geweest, dus
ik heb geen emotionele band met het
gebouw. Ik hoop wel dat het nieuwe
gebouw dezelfde sfeer en knusheid behoudt als die van vroeger. Daar heb ik
in ieder geval goede herinneringen aan,
maar die zijn niet te slopen!”
Na de studie
Als afgestudeerd bedrijfskundige kom
je vaak snel terecht in leidinggevende
functies. Wat zijn de ervaringen van Van
Delft hiermee? “Bij een eerste leidinggevende functie word je in het diepe gegooid. Ik moest leiding geven aan mannen die mijn vader hadden kunnen zijn.

Dan moet je als jong broekie vertellen
hoe anderen hun werk moeten doen en
dit levert soms rare verhoudingen op.
Het is belangrijk dat je leert hoe je jezelf
moet opstellen en wat een goede manier
van leiding geven is. Daarom zou ik ook
iedereen aanraden om bestuurlijke ervaring op te doen naast de studie. Tijdens
een bestuursjaar moet je namelijk voor
het eerst leiding geven in de praktijk. De
enige manier om dit te leren is door te
doen, met vallen en opstaan. Theoretische kennis heeft weinig toegevoegde
waarde op dit vlak. Hoewel de theoretische onderbouwing zeer nuttig is in de
eerste jaren van je carrière, veroudert
deze kennis op een gegeven moment.
Hierdoor maak je er in de praktijk steeds
minder gebruik van. Wat dan overblijft,
is een conceptuele manier van kijken en
analyseren, die kenmerkend is voor een
bedrijfskundige.” Dan komt toch dat
stukje DNA weer om de hoek kijken.
Wijze les
Heeft u nog een wijze les voor alle Technisch Bedrijfskundige studenten? “Luister nooit naar de wijze lessen van oude
lullen. Maar wat ik de huidige studenten
wel wil meegeven, is dat ze bij zichzelf
te rade moeten gaan in welke sector of
wat voor soort functie ze later terecht
willen komen. Doorgaans rollen ze vanzelf ergens in zonder een bewuste keuze
te hebben gemaakt. Na verloop van tijd
ga je jezelf afvragen of dit nu is wat je
altijd hebt gewild. Mijn advies is dus om
heel bewust een keuze te maken die bij
je past. Ik heb weloverwogen de keuze
gemaakt voor de non-profit sector voordat ik aan mijn carrière begon. Het gevolg is dat ik nu op een plek zit waar ik
me thuis voel en mijn capaciteiten goed
kwijt kan. Ik verdien niet het meeste
geld van de wereld bij Greenpeace, maar
ben heel tevreden over waar ik nu zit.
Misschien wil ik ooit nog eens een functie bij Greenpeace International vervullen, maar voorlopig zit ik hier helemaal
goed.”
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Thema Bedrijfskundig DNA

Toonaangevende waarden
Structureren, modelleren en keuzes maken, zijn volgens
oud-TBdk’er Baptiest Coopmans de kern van het
Bedrijfskundig DNA. Bovendien zijn het waarden die hij
als lid van de Raad van Bestuur van KPN vandaag de dag
inzet om het bedrijf naar een hoger plan te tillen.
TEKST Jorik Kreuwels
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“De studie heeft
mij mede gebracht
tot waar ik nu ben”
Het is maandag 10 januari wanneer
ik om 14:50 uur het hoofdkantoor van
KPN binnenstap. Een beetje vertwijfeld
kijk ik om me heen op zoek naar de
receptie. Er wordt namelijk druk gebouwd aan een nieuwe ontvangsthal
waardoor het overzicht even is verdwenen. Stipt 15:00 uur zit ik aan tafel met
Baptiest Coopmans, sinds 2006 lid van
de Raad van Bestuur van KPN en daarmee verantwoordelijk voor de gehele
Nederlandse markt. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat het de heer Coopmans is die de eerste vraag stelt. “Wat
doe je zelf?” vraagt hij geïnteresseerd,
“En is het nog steeds zo dat je een afstudeerrichting hebt in je Bachelor of
is dat niet meer het geval?” vervolgt hij
na mijn antwoord. Na de huidige opleiding kort te hebben toegelicht, worden
de rollen omgedraaid.
Waar houdt een lid van de Raad van Bestuur van KPN zich mee bezig en waar
ziet u uitdagingen in uw functie?
“De Raad van Bestuur van een beursgenoteerd bedrijf omvat verschillende
portefeuilles. Zo heb je iemand die de
baas is, de CEO, en de CFO, die verantwoordelijk is voor het financiële beleid, de relaties met de banken en de
aandeelhouders. Dat is bij KPN net zo.
Daarnaast worden deze twee functies
binnen KPN bijgestaan door portefeuillehouders van twee business units,
één voor de buitenlandse activiteiten
en één voor de binnenlandse activiteiten. Ik run de binnenlandse unit en
ben daarmee financieel, operationeel,
klant- en marketingtechnisch, eigenlijk op alle gebieden, verantwoordelijk
voor wat KPN in Nederland doet.” Simpel gezegd, is de heer Coopmans algemeen directeur van KPN Nederland,
met 20.000 werknemers en een omzet
van zeven miljard.”
De grootste uitdagingen liggen volgens de heer Coopmans in de toekomst. “Je streeft naar duurzaamheid,

je wilt tenslotte op de lange termijn
een gezond bedrijf leiden. Want zowel
je aandeelhouders, als je klanten en
je werknemers wil je een zekere toekomst bieden. Daarnaast is KPN één
van de grootste dienstverleners van
Nederland, waardoor keuzes die je
maakt een grote impact kunnen hebben. Of het nu operationele keuzes,
zoals het telefoonaanbod in de winkels, betreft, of het kiezen voor een
ICT-oplossing om twintig miljoen facturen per maand te versturen; het zal
allemaal moeten kloppen. En die grote
schaal maakt het aantrekkelijk om
hier te werken. Je kunt voor klanten en
maatschappij echt het verschil maken.
In Nederland biedt KPN een breed pakket aan diensten aan. Van vaste nummers tot mobiele abonnementen, van
TV tot draadloos internet en van zakelijk tot privé. We introduceren nieuwe
diensten en doen er alles aan om groen
en duurzaam te werken.”
In tegenstelling tot uw collega de heer
Blok, die sinds 1983 bij KPN werkzaam
is, bent u van Unilever naar KPN gekomen. Denkt u dat jobhoppen een goede
manier is om hogerop te komen in het
Nederlandse bedrijfsleven?

“Dat is een hele goede vraag, al zie ik
mezelf niet direct als een jobhopper en
zou ik er ook geen reclame voor maken.
Ik kom uit een generatie waarin men
geloofde in ‘Big is Beautiful’; de grote
bedrijven zoals Shell, Unilever en KPN
namen in de jaren ’80 nog vijftig tot
tachtig nieuwe trainees per jaar aan,
wat voor een geweldige zuigkracht
zorgde. Dat is tegenwoordig minder
het geval, waardoor de focus is verschoven naar een creatievere, meer
dienstverlenende economie. Hierdoor
zijn er ook steeds meer zelfstandige ondernemers en start-ups in Nederland.
Ik geloof daarom niet dat de huidige
Nederlandse economie groot genoeg
is om bij één bedrijf carrière te maken.
Om namelijk op mijn niveau te komen,
dat van Raad van Bestuur, of manager
van een grote onderneming, zul je veel
verschillende ervaringen moeten hebben opgedaan, niet alleen binnen verschillende vakgebieden maar bijvoorbeeld ook op internationaal gebied.
Binnen Nederland zijn er nog maar
heel weinig bedrijven die deze breedte
aanbieden. Ik denk dat de nadruk om
carrière te maken daarom niet op het
jobhoppen moet liggen, maar vooral
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“Big is niet per
definitie beautiful”
op je ervaringen, je ‘skills’ en de ontwikkeling van je competenties. En hoewel
dat kan binnen één bedrijf, wordt het
steeds moeilijker. Je moet niet vergeten
dat de groei in Azië ontzettend groot is,
waardoor de Nederlandse economie relatief gezien steeds kleiner wordt in de
wereld. Daarom raad ik iedereen aan
om een periode buiten Nederland te
gaan werken.”
Herkent u een Bedrijfskundig DNA in uw
zakelijke omgeving?
“Allereerst zou ik willen zeggen dat ik
bedrijfskunde in Eindhoven ben gaan
studeren omdat het Technische Bedrijfskunde betrof. Er zat destijds de grootste
component wiskunde en werktuigbouw
in, dat maakte de opleiding ‘modelmatiger’ dan de zusteropleiding in bijvoorbeeld Rotterdam, waar de economische
kant altijd meer centraal heeft gestaan.
En dat modelmatige herken ik nog
steeds in mezelf, maar nog belangrijker,
ik zie het in de mensen om me heen.
Voor mij is het Bedrijfskundig DNA dan
ook het zien van wetmatigheden en modellen, maar vooral ook het in staat zijn
structuur aan te brengen en vanuit die
structuur oplossingen te genereren.
Wat de studie vervolgens uniek maakt,
is dat een echte bedrijfskundige naar
mijn mening beter in staat is om dit
DNA toe te passen. Hij zal eerder vanuit
een hypothese iets empirisch onderzoeken dan via een creatieve methode iets
aannemen. Dat was, destijds, overigens
ook het onderwerp dat de heer Bertrand
vertegenwoordigde. Een vak als kwantitatieve beheersystemen hoorde daarbij.
Als je deze vaardigheden meer als biologisch DNA bekijkt, dan kun je bepaalde
methoden natuurlijk aanleren, maar je
zult ook bepaalde talenten moeten bezitten. Bovendien is het maken van keuzes
en het stellen van prioriteiten iets waar
een bedrijfskundige in moet kunnen excelleren en dat is je gegeven of niet. Er
zit overigens ook een nadeel aan Technische Bedrijfskunde, namelijk dat je van
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heel veel onderwerpen weinig weet en
van weinig onderwerpen heel veel. En
dat is in de huidige economie waarin je
volgens mij juist een vak moet hebben
geleerd, niet altijd voordelig.”
Is dit DNA dan wel gewenst in de hogere
management functies?
“De aanname dat een bedrijfskundige
manager of ‘baas’ moet worden, is een
veel gemaakte fout. In mijn optiek wordt
een echte bedrijfskundige eerder adviseur. De vaardigheid ‘leiding geven’ is
namelijk anders dan de vaardigheid ‘bedrijfskunde’. Maar terugkomend op de
vraag, zijn het de vaardigheden die we
nu omschrijven als DNA die mij hebben
gebracht tot waar ik nu ben. Al komt er
wel nog meer bij kijken om uiteindelijk
op mijn stoel terecht te komen. Dit varieert van people skills tot commercieel
inzicht. Kortom, het hebben van het zogenoemde DNA helpt wel, maar is geen
garantie voor een succesvolle carrière.”
Komt de opleiding Technische Bedrijfskunde de student in uw visie later ten goede?
“Ik denk dat de opleiding mij heel goed
heeft voorbereid op het bedrijfsleven.
Nogmaals, ik vind het mooie aan Technische Bedrijfskunde dat studenten structuur krijgen bijgebracht, maar ik vind
het een nadeel dat je van te veel vakken
te weinig weet. In de huidige economie
moet je volgens mij echt een vak hebben geleerd om in de eerste jaren van
je carrière succesvol te zijn. Je komt namelijk niet meteen in algemene, hogere,
management functies terecht. Je begint
altijd in een vak waarin je excelleert, een
specialisatie waar je echt goed in bent.
Elke student moet er daarom voor zorgen dat er een of twee dingen zijn waar
hij echt goed in is, die hem of haar uniek
maken.”
Welke invloed denkt u dat de mogelijke
onderwijsbezuinigingen zullen hebben op
deze individuele ontwikkeling?
“Ik ben van mening dat je moet leren
van het buitenland. Als je kijkt naar

02
01 KPN Maanplein Den Haag
02 Midden in de stad

Azië, waar alles nu ontzettend hard
groeit, dan zie je een opvallend verschil.
Elke cent die daar overblijft uit belastingen of groei van de economie, wordt
namelijk maar in twee dingen geïnvesteerd: onderwijs en infrastructuur. Men
doet er daar ook geen tien jaar over om
de A2 te verbreden. Hier zit een simpele
gedachte achter, die we in Nederland
vroeger hebben gekend: zolang je maar
het beste onderwijs aanbiedt, leid je de
beste mensen op, en deze mensen zorgen op hun beurt voor impulsen in de
gezondheidszorg, veiligheid op straat
en noem maar op. Infrastructuur mag
daarbij geen belemmering zijn, deze
moet gewoon goed zijn.”

“Aziatische landen
doen er geen tien
jaar over om de A2 te
verbreden”

Baptiest Coopmans
Managing Director KPN Nederland

Baptiest Coopmans is op 11 september
2006 toegetreden tot de Raad van Bestuur.
Sinds 1 januari 2007 was hij verantwoordelijk voor het segment Consumentenmarkt
in Nederland. Vanaf 1 februari 2010 is zijn
portfolio uitgebreid tot de totale Nederlandse telecomactiviteiten van KPN en is hij
daardoor verantwoordelijk voor alle vaste-,
mobiele- en tv-diensten voor zowel de consumenten- en zakelijke markt, alsook de
wholesalemarkt.
De heer Coopmans bekleedde diverse (commerciële) directiefuncties bij Unilever. In
1998 werd hij benoemd tot algemeen directeur van DiverseyLever. In september
2000 werd hij benoemd tot voorzitter van
de Raad van Bestuur van IgloMora en vanaf
2004 was hij bestuursvoorzitter van Unilever te Mexico.

“Terugkomend op de bezuinigingen in
Nederland; ik denk dat er door de overheid te veel wordt gekort op het onderwijs en dat het onderwijs een veel centralere plek in de maatschappij zou moeten
hebben. Ook vind ik dat het onderwijs
te veel fragmenteert. Er is de laatste jaren een wildgroei aan nieuwe opleidingen gaande, en ik zou liever zien dat het
onderwijs meer naar de behoefte van de
markt zou kijken. Daarvoor is een betere
samenwerking nodig met het bedrijfsleven. En ook daar zijn weer genoeg Aziatische voorbeelden van. Dit alles gezegd hebbende: er is meer dan genoeg
behoefte aan bedrijfskundigen, daar is
geen discussie over mogelijk.”
De faculteit IE&IS maakt zich op om te
verhuizen naar het Hoofdgebouw van de
TU/e Campus 2020. Wat zou u de faculteit willen meegeven met betrekking tot een
nieuwe huisvestiging en het onderwijs?
“Met de huidige veranderingen in het
‘nieuwe werken’ durf ik niet te zeggen
hoe we over vijf tot tien jaar werken: of
we dan nog kantoren gebruiken of fy-

siek bij elkaar komen. Als ik de vraag
betrek op KPN dan zie je dat we overstappen naar flexibel werken. Er zijn al
meer dan tienduizend mensen binnen
KPN die volledig flexibel werken en zo
werk en privé veel beter kunnen combineren. Deze medewerkers zijn tijd- en
plaatsonafhankelijk geworden, we hebben de ambitie om dit nog verder uit te
rollen. Ik zou een nieuwe locatie voor de
faculteit ook geheel flexibel inrichten,
maar gelijktijdig het onderwijs onder
handen nemen. Want waarom zou je
nog naar een collegezaal moeten als je
het via een webcam thuis kunt kijken?
Ik zou de nieuwe mogelijkheden op het
gebied van ICT totaal faciliteren in een
nieuwe locatie. Daarbij moet je er voor
waken dat je niet in een digitale wereld
gaat leven. Er moet genoeg ruimte overblijven voor sociale bezigheden. Open
ruimtes zijn uitermate geschikt om deze
sociale factor te vergroten. Ze werken als
een soort ontmoetingsplekken waar je
samen werkt, maar toch aan individuele
taken kunt werken.”

“Uiteindelijk zal dit niet het verschil
maken: natuurlijk creëer je een setting
die zo optimaal mogelijk is, maar waar
Eindhoven altijd zo goed in is geweest,
is de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Ik zou dan ook graag zien dat
de faculteit bepaalde keuzes maakt. Logistiek is altijd een topper geweest in
Eindhoven, zoek hier nog één of misschien twee specialisaties bij, maar zorg
dan dat deze ook ‘top of the bill’ zijn.
Mensen moeten naar Eindhoven komen
voor de kwaliteit van de opleiding en onderzoek, maar het aanbod moet vooral
uniek zijn. Als de student net zo goed
naar Rotterdam of Enschede kan gaan,
is Eindhoven niet goed bezig. Als ik het
weer op mijn eigen functie mag betrekken, ik ben dag in dag uit bezig om KPN
uniek te maken. Hoe kan ik een product
aanbieden dat beter is dan dat van de
concurrent? Door uniek te zijn! En ik
hoop dat de faculteit dat ook inziet.”

maart 2011 SCOPE

19

Gesprekkendagen
18 - 21 april 2011

t
e
e
m
r
u
o
y
e
n
u
t
for

Grijp de kans om persoonlijk in contact te komen met
het bedrijf naar jouw keuze! Schrijf je in, zet een
succesvolle stap en meet your fortune!

Schrijf je in vóór 27 maart op www.wervingsdagen.nl

Carrière
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SMS Succesvol Ondernemen AAN
Elk jaar je omzet zien verdubbelen? Ondernemer Jeroen van Glabbeek zag
het de afgelopen tien jaar gebeuren. Door constant te innoveren op gebied
van sms-diensten, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor zijn bedrijf.
TEKST & FOTOGRAFIE Bart van Eijden

Met een huidige omzet van 45 miljoen
euro per jaar, 60 werknemers in dienst
en miljoenen eindgebruikers wereldwijd, is het geen verrassing meer dat van
Glabbeek, samen met zakenpartner Gilbert Gooijers, meerdere prijzen ontving
in 2010. Zo werden zij door Deloitte
bekroond met de titels ‘Best Managed
Company 2010’ en ‘Sustainable Grower
2010’. Door Port4Growth werden zij
daarnaast ook nog beloond met de ‘High
Growth Award Zuid-Nederland’.

Popstars, zich extra veilig aanmelden via
de sms-functie van DigiD, een alert van
de politie ontvangen of zijn banksaldo
opvragen. CM ontwikkelde daarvoor een
deels gepatenteerd sms-platform dat
draaiende wordt gehouden door twee
datacenters. Eén daarvan is te vinden
in Amsterdam, de andere staat in het
hoofdkantoor in Breda, alwaar de servers trots zichtbaar zijn door een deels
doorzichtige vloer van de bovenliggende
verdieping. Enkele medewerkers zijn

CM Group (CM) levert sinds 1999
sms-diensten en de bijbehorende technologie aan grote bedrijven. Zo kan tegenwoordig iedereen met een mobieltje
stemmen bij televisieprogramma’s zoals

“Ondernemen is hard
werken, je moet het
niet verheerlijken”

daar 24 uur per dag actief om toezicht
te houden op het dataverkeer en om op
de slimste manier sms-berichten in te
kopen bij telecomproviders.
ClubMessage
Het begon allemaal toen Van Glabbeek,
samen met zijn vroegere klasgenoot
Gooijers, Technische Bedrijfskunde in
Eindhoven kwam studeren. Tijdens de
studie kwamen zij op het idee om feestgangers via sms op de hoogte te houden
van lokale feesten. De oprichting van
ClubMessage was een feit. Om deze
dienst van de grond te krijgen, bezochten zij in het weekend populaire clubs
om daar mobiele nummers te verzamelen van feestgangers. Van Glabbeek:
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“De allereerste club was Highstreet in
Hoogstraten, België. Dit was toentertijd
voor ons de dichtstbijzijnde club, later
volgden ook andere. Op een gegeven
moment hebben we zelfs speciale promotieteams ingezet waardoor wij bijna
duizend clubs konden bereiken. De
clubeigenaren waren maar al te graag
bereid om dit te financieren, want zo
konden zij hun eigen feesten promoten via deze toen nog nieuwe techniek.
Een jaar later zijn we ook begonnen met
sms-chatfeesten, waarbij sms’jes van de
aanwezigen zichtbaar werden op schermen. Dit was het moment dat ook an-

02

dere bedrijven interesse kregen in onze
activiteiten.”
Sindsdien is het snel gegaan. Vijftig
procent van de omzet wordt tegenwoordig uit het buitenland gehaald en zoals
het er nu naar uitziet, wordt dat alleen
maar meer. In 2005 richtte ClubMessage haar tweede divisie op, CM Technology, gevolgd door CM Telecom. Samen
zijn zij nu vertegenwoordigd onder de
naam CM Group. Gemakkelijk was de
weg naar succes echter niet. Van Glabbeek legt uit: “Als ondernemer moet je
hard werken. In de eerste vijf jaar krijg

je daar weinig geld voor terug. Het geluk was dat Gooijers en ik ten tijde van
de opstart zelf student waren en daarom
gewend waren om van een klein budget
te leven. We hadden dus meer geld over
om direct te herinvesteren in het bedrijf.
Veel andere startende ondernemers
hebben die luxe niet gehad.”
Kansen creëren
Een groot voordeel van ondernemen,
aldus Van Glabbeek, is dat het de mogelijkheid biedt om je eigen kansen te creëren. Het recente initiatief van de Technische Universiteit en Universiteit van
Tilburg om ondernemerschap onder
studenten te bevorderen via het ‘Brabant
Centre of Entrepreneurship’, lijkt dus
een goede zet. Van Glabbeek was echter
niet meteen enthousiast. “Je moet het
ondernemerschap niet gaan verheerlijken. Wat ze meer zouden moeten benadrukken is dat ondernemerschap een
flinke investering qua tijd vergt. Bovendien moet je over creativiteit en doorzettingsvermogen beschikken. En dat
allemaal terwijl de verdiensten vooral
in het begin niet beter zijn dan bij een
vaste baan. De media kunnen overigens
ook meer bijdragen aan een completer
beeld, want zij laten vaak onevenredig
veel succesverhalen zien.”

“Als student ben je
gewend van een klein
budget te leven”
Wetenschappers
Een opmerkelijk feit is dat Van Glabbeek
nooit is afgestudeerd bij Technische Bedrijfskunde. “Tijdens mijn studie had ik
al zeven man personeel in dienst. Het
was daarom voor mij praktisch onmogelijk om een half jaar lang het eigen
werk op een laag pitje te zetten om zo
bij een ander bedrijf af te kunnen studeren. De enige optie was om af te studeren bij mijn eigen bedrijf. Dit keurde de
universiteit echter niet goed. Eind jaren
negentig liepen ze niet bepaald warm
voor ondernemers. Het doel was immers om studenten tot wetenschappers
op te leiden.” Toch heeft de opleiding
hem veel geholpen, bijvoorbeeld op het

01 Het kantoor van CM te Breda
02 Doorkijk op kantoor
Een doorzichtige vloer legt het datacenter
op ondergelegen verdieping bloot
SCOPE maart 2011
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Jeroen van Glabbeek
CEO CM Group

Geboren 7 april 1979 te Rijen
Woonplaats Breda
Burgerlijke staat Samenwonend
Opleiding Technische Bedrijfskunde
(gestopt in 2004)
Specialisatie Gegevensintensieve
dataverwerking

“Tijdens mijn studie
had ik al zeven man
in dienst”
gebied van de organisatiekunde. “Het
feit dat ik niet ben afgestudeerd wil niet
zeggen dat ik alle belangrijke dingen
heb gemist, want ik heb namelijk wel al
mijn andere vakken afgerond,” legt Van
Glabbeek uit.
Kernwaarden
Over zijn samenwerking met partner
Gooijers is Van Glabbeek erg tevreden.
“We vullen elkaar goed aan. Zelf houd
ik mij het meest bezig met de groei,
verkoop en IT. Gooijers is daarentegen
meer de bedrijfskundige: hij is vooral
bezig met de organisatie en optimalisatie van de interne bedrijfsprocessen.
Beiden misten we in het begin echter
wel de jarenlange werkervaring bij grotere bedrijven. Dit hebben we opgelost
door meteen zeer ervaren mensen van

verschillende nationaliteiten en uit verschillende disciplines in dienst te nemen. Eén van onze kernwaarden is om
hen de kans te geven om te doen waar
ze goed in zijn en wat ze leuk vinden.
Doordat onze groei zo stevig blijft doorzetten, krijgen de werknemers genoeg
kansen om zich te blijven ontwikkelen
en heerst er een goede sfeer. We hebben daarom sinds kort zelfs iemand
in dienst voor de personeelszaken. Dat
hoeven Gooijers en ik dus nu niet meer
zelf te doen.”

komst van betalen met de mobiele telefoon. “Je zult ongetwijfeld zien dat we
in de toekomst met ons mobieltje gaan
betalen voor producten zoals bioscoopkaartjes. Daar ligt voor CM een grote
kans.” Het mag duidelijk zijn dat Van
Glabbeek genoeg ambities heeft. Mede
dankzij deze ambities zullen allerlei dagelijkse handelingen er in de toekomst
een stuk gemakkelijker, dan wel veiliger,
op worden en dat allemaal door zoiets
simpels: een sms’je.

Innoveren
Van Glabbeek blijft niet stilzitten. Het
betreden van nieuwe markten in het
buitenland biedt op dit moment een
groot potentieel voor omzet. Bovendien
gelooft Van Glabbeek heilig in de toemaart 2011 SCOPE
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Your first job?

Carrière
Groot-Ammers; een klein dorp gelegen aan de Lek. Een argeloze
voorbijganger zou niets opvallen aan dit ‘gewone’ dorp. Toch is de verf
op een groot deel van de Nederlandse kozijnen en deuren uit dit dorp
afkomstig. Melvin Spalburg is werkzaam bij AkzoNobel Decorative
Coatings.
TEKST & FOTOGRAFIE Rick van Balkom

Projectmanagement aan de Lek
Na een lange busreis langs de Lek stopt
de bus vlak voor Groot-Ammers, bij het
veer naar Schoonhoven. Direct zijn de
fabriekshallen van AkzoNobel Decorative Paints zichtbaar. Op de relatief
kleine oppervlakte wordt jaarlijks tien
miljoen liter oplosmiddelhoudende,
oftewel, solvent borne verf geproduceerd. Het type verf dat de schilder gebruikt voor de kozijnen en waarmee de
doe-het-zelver zijn deuren verft. Melvin
Spalburg is hier werkzaam als Process &
Improvement Manager.
ILD installatie
Bij aankomst geeft Spalburg eerst een
rondleiding door de productiehal. In
de ene ruimte zijn operators bezig met
het produceren van verf en in de andere
ruimte worden verfblikken afgevuld.

Maar achterin de hal staat de trots van
Spalburg: de nieuwe Inline Disperser
(ILD) installatie. Er wordt nog druk gebouwd aan de installatie die in januari
2011 in bedrijf moet zijn. “Met deze installatie kunnen we sneller produceren
met minder manuele arbeid. We kunnen het aantal operators terug brengen
van drie naar één. Door deze automatisering wordt het produceren van verf
dus efficiënter.”

“Wij produceren
jaarlijks tien miljoen
liter verf”
Na de rondleiding zoeken we een rustigere locatie op waar Spalburg meer
vertelt over Decorative Paints. “Akzo-

Nobel is onderverdeeld in drie groepen: Specialty Chemicals, Performance
Coatings en Decorative Paints. Binnen
paints en coatings zijn er weer verschillende business units. Naast Decorative
Paints bijvoorbeeld Aerospace Coatings,
Car Refinishes en Yacht Paints. Door de
overname van het Engelse ICI, vier jaar
geleden, zijn we nu de grootste verfproducent ter wereld.”
Markt van Decorative Paints
De huidige economische strubbelingen
zijn ook te merken in de markt van Decorative Paints. Gelukkig zijn de gevolgen beperkt. “De recessie heeft ook impact gehad op ons, maar als wereldwijde

01 De nieuwe Inline Disperser installatie

01

maart 2011 SCOPE

25

AkzoNobel
Masterclass
2011
Give your mind a
two-day workout

AkzoNobel’s annual Masterclass takes place over
two high-energy, mind-stretching days. You’ll learn
about our products, our structures and our beliefs.
You’ll meet top management and recent graduate
employees. Above all, you’ll work as part of a multidisciplinary team to see if you can crack a real-world
business case.
When: May 16 & 17, 2011
For: Masters students approaching graduation
Please visit www.akzonobel.nl/masterclass for
more information and to apply online. But be quick
- the deadline for registration is March 27, 2011.

Melvin Spalburg

Process & Improvement Manager bij
AkzoNobel
Melvin Spalburg wordt geboren op 7 maart
1984 in Heemstede. Al snel verhuist hij naar
Haarlem en groeit daar op. Wanneer hij in
september 2002 Technische Bedrijfskunde
gaat studeren Eindhoven, gaat hij op kamers. Een aantal jaar later kiest Spalburg
voor de master Operations Management
& Logistics. Tijdens zijn masteropleiding is
hij gedurende een jaar hoofdredacteur van
SCOPE. In juni 2008 studeert hij af bij AkzoNobel Chemicals op een logistieke analyse van wegenzout, waarna hij een functie
krijgt aangeboden als supply planner en
projectcoördinator bij Decorative Paints in
Groot-Ammers. Begin 2010 wordt hij op
dezelfde locatie Process & Improvement
Manager en wordt lid van het management
team. Spalburg woont op dit moment in
Amsterdam samen met zijn vriendin. Verder
doet hij graag aan taek-wondo en maakt hij
elk jaar een reis naar een ver oord.

speler profiteren we ook van de economische groei in Azië en Latijns-Amerika. De groei van markten in Europa en
Noord-Amerika hebben ten tijde van de
wereldwijde crisis onder druk gestaan.
Echter, nu meer mensen hun huis opknappen in plaats van verkopen, doet de
doe-het-zelf markt het juist goed.”
Twee jaar geleden is er binnen Decorative Paints een proces van centralisatie
in gang gezet. Hierbij is er gekeken naar
de sterke punten van elke productielocatie en is de focus van elke locatie daarop
aangepast. “Dit betekende voor ons in
Groot-Ammers dat het solvent borne-gedeelte werd uitgebreid. Onze productie
van solvent borne-verven is toen gestegen met 50%. Volumes van andere productielocaties in Europa zijn naar onze
fabriek gealloceerd en wij hebben ons
water borne-gedeelte afgestaan aan een
andere locatie. We zijn nu de belangrijkste producent van solvent borne-verven
in continentaal Europa.”
Must-win battles
“Wat mijn werk interessant maakt, zijn
de continue verbeteringen die ik hier
doorvoer. Hier komen de kennis en
vaardigheden die ik in Eindhoven heb
geleerd, goed van pas. Het is mijn taak
om onder andere logistiek en productieprocessen te stroomlijnen. Je kunt hierbij denken aan de bouw van een nieuwe
installatie of een stabiliteitsanalyse van

de grondstoffen. Dat zijn dingen die mij
aanspreken en die ik graag doe.”

heftig. Dit project vraagt dan ook om
veel ad hoc management.”

Het grootste deel van zijn tijd is Spalburg kwijt aan het managen van zijn
project: de ILD installatie. Dergelijke
projecten vloeien voort uit de must-win
battles die AkzoNobel hanteert. Dit zijn
zes battles die gewonnen moeten worden om de meest belangrijke doelen
van het bedrijf te behalen. Ook op lokaal
niveau zijn deze must-win battles aanwezig. Voor de locatie Groot-Ammers
zijn dit zes grote projecten die de performance van de fabriek verbeteren.
“Het managen van een dergelijk project
vind ik erg leuk om te doen. Ik ben nu
26 en ik mag nu al een project leiden

Dat laatste blijkt wel tijdens de rondleiding door de productiehal. Spalburg
wordt erop gewezen dat de installateurs
buiten de hal aan het lassen zijn. In de

“Een project als
de ILD installatie
vraagt om veel ad hoc
management”

“Veiligheid staat
bij ons hoog in het
vaandel”
fabriek bevinden zich stoffen die licht
ontvlambaar zijn, dus lassen is verboden binnen en in de buurt van de productiehal. Direct wijst Spalburg de installateurs op hun onveilige gedrag. Na
dit kleine incident zegt Spalburg met
een knipoog: “Zoals je ziet, ben ik hier
hard nodig.”

waar behoorlijke investeringen mee gepaard gaan. Dat is een uitdaging die ik
graag aanga. Het is mooi om te zien hoe
een installatie wordt opgebouwd. Begin
2010 stond er nog niets en nu is de installatie al bijna af. Ik werk met verschillende bedrijven die ik zelf benaderd heb
om het werk voor ons uit te voeren. Het
aansturen van al deze mensen maakt
het werk spannend en bij tijd en wijle
maart 2011 SCOPE
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Carrière
Mark Euwe groeide in twintig jaar van Young Professional uit tot Senior
Executive Partner bij Accenture. Naast zijn carrière vond Mark ook nog de
tijd om te promoveren op het onderwerp Supply Chain Management.
TEKST Jeroen Draak FOTOGRAFIE Bart van Eijden

Partner met PhD
Mark Euwe is tegenwoordig Senior Executive Partner bij Accenture. “Ik ben
eindverantwoordelijk voor het marktsegment Electronics en High Tech.
Hierbij ben ik verantwoordelijk voor alle
activiteiten die in dit segment worden
uitgevoerd. Voorbeelden van bedrijven
die binnen dit segment vallen zijn Philips en ASML.” Bij het beheren van de
portfolio voor deze industrieën komt
niet alleen acquisitie kijken. “Buiten het
verwerven van nieuwe opdrachten draag
ik ook de verantwoordelijkheid voor het
uitvoeren van onze services. Deze bestaan uit management consulting, systems integration en outsourcing.” Het
is lastig om te zeggen hoeveel mensen

Mark Euwe

Senior Executive Partner bij Accenture
Mark behaalde in 1990 zijn MSc Industrial Engineering and Management
Science aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Na zijn afstuderen startte
hij als management consultant bij Andersen Consulting, de voorloper van
Accenture. Hierbij hield hij zich met
name bezig met Supply Chain Management, Organizational Change en Large
Scale SAP implementations. Naast zijn
carriere promoveerde hij in 1999 af op
het onderwerp Supply Chain Management bij prof.dr.ir. Hans Wortmann.
Momenteel is Mark Senior Executive
Partner bij Accenture en hij is in deze
rol verantwoordelijk voor het Electronics & High Tech portfolio.

er onder Mark’s toezicht vallen. “De
structuur van Accenture is gebaseerd
op een onderverdeling van de consultants in kennisgebieden. Voorbeelden
van een kennisgebied zijn Supply Chain
Management en ICT. Afhankelijk van
de kennis, die in een project nodig is,
worden de juiste mensen bij een project
gezocht. Als ik een cijfer zou moeten
noemen werken er tussen de 400 en
500 mensen in de activiteiten die binnen mijn portfolio vallen.”

“Binnen Accenture
vinden we het erg
belangrijk om met je
voeten in de modder te
blijven staan”
Naast al deze taken heeft Mark tijd om
aan projecten te werken. “Binnen Accenture vinden we het erg belangrijk
om met je voeten in de modder te blijven staan. Zo ben ik naast mijn taken als
Senior Executive Partner ook nog steeds
consultant. Als ik mijn tijdsverdeling in
procenten zou moeten uitdrukken, dan
besteed ik ongeveer vijftig procent van
mijn tijd aan acquisitie en de andere vijftig procent aan projecten; zij het direct
als consultant of indirect als manager.
Juist door met individuele projecten bezig te zijn, sta je dicht bij je klanten en
kun je een goed contact onderhouden.”
Gesproken over dicht bij de klanten
staan; Mark’s kantoor is gevestigd op de
High Tech Campus in Eindhoven. “De
keuze om ons op de High Tech Campus te vestigen heeft volledig te maken
met het feit dat Accenture in de buurt
van zijn klanten wil zijn. Op deze campus zitten bedrijven als Philips, NXP en
ASML die voor ons belangrijke klanten
zijn.”

Toekomst
Kijkend naar de toekomst, ziet Mark
goede kansen voor Accenture. “Voornamelijk op het gebied van outsourcing
van bedrijfsprocessen zie ik verdere
kansen. We zijn in de jaren negentig
begonnen met het verwerken van de
administratie voor British Telecom. Dit
is in de jaren erna uitgegroeid tot outsourcing door onze klanten van andere
activiteiten zoals finance, purchasing
en engineering aan Accenture. Het
zijn die activiteiten die klanten niet tot
hun kernactiviteiten beschouwen, die
onze kernactiviteiten zijn geworden.
Hierdoor kunnen er kostenreducties en
prestatieverbeteringen worden behaald.
Een bijkomend voordeel is dat op het

Wat betreft concurrentie heeft Accenture
veel profijt van haar formaat. “Doordat
Accenture over de hele wereld projecten
uitvoert en de kennis van deze projecten
goed wordt uitgewisseld binnen ons netwerk, kan men goed concurreren tegen
lokale partijen. Ieder project is namelijk
al eens gedaan en de kennis die nodig
is voor elk project staat dan ook in ons
‘knowledge management systeem’. Ter
illustratie: ongeveer ieder kwartier gaat
er ergens een IT-systeem online waar
Accenture aan heeft meegewerkt.”

had en het tijd vond om voor brood op
de plank te zorgen. Na een aantal jaren
aan het werk te zijn bij Accenture, begon het toch te kriebelen en ben ik gestart met mijn promotieonderzoek. Gedurende vijf jaar heb ik mijn onderzoek
weten te combineren met mijn baan bij
Accenture. Het combineren van deze
twee banen was lastig en zwaar. Vooral
de verschillende ritmes was iets waar
ik tegenop liep. Aan de ene kant had ik
het jachtige bestaan binnen Accenture
en aan de andere kant de relatieve rust
en vrijheid van een wetenschappelijke
omgeving. Zo kwam ik wel eens vol van
adrenaline van een klant naar de universiteit en moest ik mij gaan focussen op
een literatuuronderzoek. Dat was best
lastig schakelen”.

Promotie
Naast zijn carrière bij Accenture heeft
Mark een promotietraject op de Technische Universiteit in Eindhoven doorlopen. “Na mijn afstuderen in 1990
vroeg mijn afstudeerbegeleider, Professor Wortmann, of ik wilde promoveren, want daar had ik volgens hem wel
aanleg voor. Dit heb ik toen afgeslagen
omdat ik toentertijd al twee kinderen

Was er ook een link tussen het wetenschappelijke en het praktische? “Universiteiten werken aan de voorkant van
alle innovaties. Bedrijven werken vaak
met bestaande en bewezen technieken.
Bedrijven vinden het meestal niet interessant om de allerbeste oplossing te
hebben; met een oplossing die voldoende is, zijn ze vaak tevreden. Ook zijn de
nieuw ontwikkelde methoden van de

moment dat een klant gaat specificeren
wat er wordt uitbesteed, de interne processen in kaart worden gebracht. Alleen
al deze inzichten kunnen de klant verbeteringen opleveren.”

universiteit vaak nog niet ’klaar’ om in
de praktijk toe te passen. Zo kwam ik
ooit bij een klant met een nieuwe manier van reserveonderdelenplanning,
die vers van de universiteit kwam. Wat
bleek, was dat de software van de klant
deze nieuwe manier niet kende, waardoor de software omgebouwd moest
worden. Verder bleek dat de algoritmen
van de nieuwe planningsmethode een
black box waren voor de klanten. De relatie tussen de input van het algoritme
en de output werd niet door de klant begrepen, wat er voor zorgde dat de klant
geen vertrouwen in de methode had.
Uit dit voorbeeld blijkt dat er vaak een
vertaalslag nodig is van een theoretische
oplossing van de universiteit naar een
operationele oplossing voor bedrijven.”

“Stap voor stap ben
ik gekomen tot de plek
waar ik nu ben”
Ondanks de vele inspanning die dit dubbelleven met zich mee bracht, heeft het
ook zeker voordelen met zich meegebracht. “Mijn promotieonderzoek heeft
veel energie gekost, maar ik kreeg er ook
veel energie van. Ofschoon ik niet kan
zeggen dat ik een direct voordeel heb
gehad van het onderzoek, heb ik wel geleerd scherp na te denken, te formuleren en te documenteren.” Niet iedereen
is de aangewezen persoon om een promotietraject te starten. “Het is belangrijk dat je academische ambities hebt.
Je moet het ook leuk vinden om een
bepaald gebied tot op het bot uit te diepen en intellectueel bezig te zijn. Verder
zou ik studenten die willen promoveren,
aanraden om dit direct na hun afstuderen te doen. Uiteraard heeft het voordelen om eerst te gaan werken, zoals het
feit dat je dan gemakkelijker relevante
vragen kunt stellen, toch denk ik dat het
wat betreft inspanning en resultaat beter
is om meteen door te gaan.”
Aan tafel met de directie van een klant
krijgt Mark wel eens de vraag of hij zijn
carrière heeft gepland. “Als afgestudeerde bedrijfskundige heb ik tal van projecten gedaan waarbij ik steeds meer verantwoordelijkheid kreeg. Dit is ook het
mooie aan werken bij Accenture. Toch
heb ik nooit mijn carrière gepland. Bij
iedere stap heb ik mijn best gedaan en
ben zodoende stap voor stap gekomen
op de plek waar ik nu ben.”
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Internationaal
Onder studenten is internationalisering steeds meer een begrip, maar ook
docenten kunnen naar het buitenland. In Oeganda geeft Gerrit Rooks hier
invulling aan, náást zijn activiteiten op onze eigen faculteit.
TEKST Miriam Penders FOTOGRAFIE Marcel van Eupen

Dr. in Nederland,
Prof. in Oeganda
Hoe bent u eigenlijk in Oeganda terecht
gekomen?
“Dat soort dingen gebeuren altijd per
toeval denk ik. Ik had al ervaring opgedaan in Zuid-Afrika waar ik op de toenmalige University of Pretoria werkzaam
was. Dit deel van Afrika was geen prettige omgeving om in te werken. Mijn
collega Chris Snijders informeerde mij
een aantal jaren later over de mogelijk-

heid om mee te werken aan een Nuffic
project, weer in Afrika. Nuffic is een
Nederlandse organisatie die zich richt
op internationale samenwerking op het
gebied van hoger onderwijs en zij zocht
mensen die workshops wilden geven bij
de Makerere University Business School
(MUBS) in Oeganda, de derde Business
School van Afrika. Die workshops heb ik
toen twee weken gegeven en dit beviel

de mensen daar zo goed dat ik een baan
aangeboden kreeg. Inmiddels ga ik twee
keer per jaar twee weken naar Oeganda,
waardoor ik het kan combineren met
het werk hier.”
Aan wie geeft u onderwijs in Oeganda?
“De Business School telt zo’n 18.000
studenten, dit zijn er te veel om je op
te richten. Daarom geef ik workshops
aan de stafleden, die de kennis vervolgens doorgeven aan de studenten. Deze
workshops richten zich voornamelijk op
het opzetten van onderzoeken en dataanalyse. Daarnaast begeleid ik Doctor of
Philosophy (PhD) studenten. Dit zijn erg
gemotiveerde studenten, omdat ze de
opleiding zelf moeten betalen. Toch promoveren er van de mensen die starten
aan een PhD uiteindelijk maar weinig.

“In Oeganda zijn
psychologische
en sociologische
eigenschappen van
ondernemers net zo
belangrijk als kennis
of geld”

Gerrit Rooks

Assistent Professor aan de TU/e en Visiting Professor aan de Makerere University Business School in Oeganda
Naam Gerrit Rooks
Woonplaats Overpelt (B)
Burgerlijke staat Getrouwd
Studie Methodologie en Sociale Psychologie
aan de Rijksuniversiteit Groningen (1995)

Gepromoveerd Sociologie aan de Universiteit Utrecht (2001)
Auto Peugeot 405 (bouwjaar 1995)
Toekomst Permanent in Oeganda gaan wonen en meer van het land Oeganda zien

Er is een nogal een rigide programma,
waarin studenten vaak hard worden aangepakt. Ik heb helaas meerdere kandidaten begeleid die stopten, terwijl ze ontzettend goed waren. Kritiek is natuurlijk
de hoeksteen van de wetenschap, maar
omdat deze erg negatief wordt gebracht,
is het moeilijk voor studenten om zich

staande te houden. Naast onderwijs geven doe ik ook onderzoek naar onder andere ondernemerschap. Dat is erg leuk,
ondernemers zijn vereerd wanneer ze
worden geïnterviewd en we bereiken
dan ook een respons op enquêtes van
bijna 100%. Naast deze hoge bereidheid
om mee te werken, kun je in Oeganda
een groot onderzoek opzetten voor
slechts 15.000 dollar.”

“Het is fijn om te
merken dat je echt iets
kunt betekenen”
Waardoor raakt u gemotiveerd?
“Oeganda is een heel interessante omgeving om onderzoek te doen. Hoe
redden ondernemers zich in dergelijke
extreme omstandigheden? Naast het feit
dat je in Oeganda voor weinig geld grote
onderzoeken op kunt zetten, zijn andere verschillen met westerse landen ook

Makerere
University Business
School
Opgericht 1997
Aantal studenten circa 18.000
Missie To enable the future of our students,
cliënts and staff and make them world class
competitors through the provision of ideas,
knowledge and levels in business and nonbusiness.

groot. Wij ondernemen in een kapitaalintensieve omgeving, waarin veel kennis en geld aanwezig is. In een land van
schaarste zoals Oeganda zijn psychologische en sociologische eigenschappen
van ondernemers dan ook heel belangrijk om succesvol te zijn. Denk hierbij
aan creativiteit, doorzettingsvermogen,
sociale vaardigheden en lef. Op het gebied van Supply Chain zie je dat westerse modellen helemaal niet passen bij
de manier waarop het er in Oeganda aan
toe gaat.
Naast deze interessante aspecten is het
erg avontuurlijk om in een andere cultuur ondergedompeld te worden. Dit
levert een contrast op, waardoor je beter
ziet wie je zelf bent en wat cultureel bepaald is. Daarnaast bevalt de manier van
werken ook erg goed. In Oeganda hoef
ik geen bestaand programma te volgen,
waardoor er veel meer mogelijkheden
zijn. Verder is het heel fijn om te merken dat je echt iets kunt betekenen en
dat mensen bijvoorbeeld applaudisseren na een workshop. Je bouwt duidelijk
kennis op, waar de staf blij mee is.”

teringsprogramma’s. Ze proberen nu
bijvoorbeeld ook in andere delen van
Oeganda dependances neer te zetten,
waardoor eigenlijk het leren op lange afstanden wordt geïntroduceerd. Mijn rol
hierin blijft kennisoverdracht. Gezien
het huidige niveau, waarmee ze zich
niet kunnen meten met topuniversitei-

“Het is erg
avontuurlijk om in
een andere cultuur
ondergedompeld te
worden”
ten zoals de TU/e, moet er echter nog
heel veel gebeuren. Er is weinig coördinatie waardoor alles heel langzaam gaat.
Bovendien moet je echt door blijven
gaan om iets te bereiken, want ideeën
verzanden al snel, helaas.”

Hoe kijkt de universiteit naar de toekomst?
“Ik denk dat er op MUBS veel minder
naar de toekomst wordt gekeken dan
hier. Er wordt voornamelijk gekeken
naar manieren waarop acute problemen aangepakt kunnen worden. In die
zin wordt er dus meer teruggekeken
dan vooruit. Naast het succesvol laten
functioneren van de Business School is
men wel bezig met investeren en vernieuwen, zoals het opzetten van verbemaart 2011 SCOPE
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5 000 METER TRACK
150 000 KOFFERS PER DAG
1 BAS BIJKERK

Inderdaad, het zijn imposante systemen die
Vanderlande Industries realiseert. Material
handling systemen voor tal van nationale en
internationale distributiecentra, luchthavens
en sorteercentra. De ene keer betrekkelijk
compact en overzichtelijk. De andere keer
zeer uitgebreid, behorend tot ‘s werelds
grootste installaties. Complex en opgebouwd
uit de meest innovatieve en creatieve
oplossingen op het gebied van elektronica,
mechanica en besturingstechnologie.

Unieke systemen, die altijd weer anders
zijn. Gerealiseerd door bijzondere mensen.
Bas Bijkerk bijvoorbeeld. Een van onze
collega’s die niet uitgesproken raakt over
de projecten waarbij hij van begin tot einde
betrokken is.
Internationale miljoenenprojecten, waar hij
in multidisciplinair teamverband aan werkt.
En waar hij trots op is! Net als zijn 2 000
collega’s op onze verschillende kantoren in
de wereld.

UNIEKE SYSTEMEN, BIJZONDERE MENSEN

De boeiendste technische en logistieke
uitdagingen. Een creatieve omgeving met
gedreven collega’s die van aanpakken
weten. De afwisseling van projectenwerk.
Met internationale carrièremogelijkheden.
Unieke systemen. Bijzondere mensen. Je
vindt het bij Vanderlande Industries. Kijk op
www.vanderlande.com.
WWW.VANDERLANDE.COM

Internationaal
Marcel van der Elst heeft in bijna alle werelddelen gewoond en gewerkt. Nu
is hij Vice President bij Kelley Management Consulting in Chicago. Hoe
kijkt hij terug op al zijn internationale ervaringen en wat is de inhoud van
zijn huidige werk?
TEKST Anouk Kamphorst

Het verleggen van je grenzen
Kelley Management Consulting (KMC)
Sinds 2003 werkt Van der Elst bij KMC.
Dit bureau bestond op dat moment nog
maar een jaar en Van der Elst heeft de
groei van het bedrijf dus zelf meegemaakt. Op dit moment werkt hij met cliënten uit verschillende werelddelen, zoals Europa en Zuid-Amerika, waardoor
hij veel internationale ervaring opdoet.
De werkwijze die het bureau hanteert
omschrijft hij als volgt: “We zijn een relatief klein consultancybedrijf en niet zo
bekend. Onze kracht zit dan ook in onze
betrokkenheid naar cliënten en in het
gericht begeleiden bij de uitvoering van
het advies.” Van der Elst richt zich met
name op strategy consultancy.
“Onze teams zijn altijd een mix van consultants en cliënten; meestal één of twee
consultants plus een aantal mensen uit
het bedrijf van de cliënt. Dit heeft als
voordelen voor de cliënt dat het bedrijf
onze manier van werken van ons kan leren en dat er continuïteit blijft in de aanpak wanneer wij er niet zijn. Bij andere
consultancybureaus heb ik ervaren dat
dit niet altijd het geval is.”
De cliënten van KMC zijn veelal middelgrote en grote bedrijven. Een voorbeeld
is het tractor- en landbouwmachinesbedrijf John Deere, voor wie Van der Elst
al diverse jaren werkzaam is als consultant. Het is een bekend en hoog aangeschreven bedrijf in de VS, wat het voor
KMC inmiddels eenvoudiger maakt om
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met andere cliënten in contact te komen.
Het is voor KMC wel lastig geweest zich
te positioneren tussen de andere consultancybureaus in de VS: “We zijn nog
steeds bezig met het ontwikkelen van
ons bureau en het bepalen hoe we onszelf in de markt willen zetten. Cliënten
kennen ons wel en bij hen kunnen we
een stuk eenvoudiger aan de slag, maar

“Consultancy is een
vertrouwensbusiness”

Marcel van der Elst

Vice President bij Kelley Management Consulting
Marcel van der Elst is 38 jaar en is al ruim
12 jaar woonachtig in de Verenigde Staten.
Niet lang geleden is hij vanuit Chicago verhuisd naar South Haven, Michigan. Van der
Elst woont hier vlak aan het strand van Lake
Michigan samen met zijn vrouw Sherry.
Van der Elst is in 1997 afgestudeerd bij
Technische Bedrijfskunde aan de Technische
Universiteit van Eindhoven. In de VS heeft
hij vervolgens nog Executive Education gevolgd aan de Northwestern University’s Kellogg School of Management. Hier heeft hij
zich gericht op de onderwerpen financiën
en marketing. Al tijdens zijn studie Technische Bedrijfskunde had Marcel van der Elst
internationale ambities. Hij ging op studiereis naar India in 1996, en was onder meer
bestuurslid bij Industria in 1995 voor Internationale Activiteiten, actief bij ESTIEM, en
mede-oprichter van ondervereniging Interactie.
De eerste werkervaring als bedrijfskundige
deed hij op aan het einde van zijn studie
Technische Bedrijfskunde, bij een stage in
Maleisië, waar hij werkte aan een consultancyproject. Na deze stage heeft hij een
aantal jaar gewerkt bij voormalig consultancybureau Robert Pino & Company, eerst
op de vestiging in Rotterdam, vervolgens in

Chicago. In de VS kwam hij in contact met
het bedrijf Arthur D. Little, alwaar hij vervolgens werkte. Na een aantal jaar in de VS
te hebben gewerkt, ging hij voor een jaar
samen met zijn Amerikaanse vrouw naar
Nederland. Via Investment Management

“Ik ben nog
steeds geen echte
Amerikaan”
Company Group (IMCG) in Den Bosch, een
bedrijf dat onderdeel is van het overkoepelende Solving International, kwam Van der
Elst toch weer terug in Chicago. De samenwerking met Solving International leidde
uiteindelijk tot zijn huidige baan bij Kelley
Management Consulting.
Naast zijn reguliere werk heeft Van der Elst
samen met Steven ten Have (onder andere
lid van de Raad van Commissarissen van
ABN AMRO) het boek ‘Key Management
Models’ geschreven. Dit boek geeft een
groot aantal samenvattingen van de meest
gebruikte managementmodellen. Het boek
is erg populair onder MBA-studenten en behaalde in Engeland zelfs de management
top tien.

01 Van der Elst met zijn gezin in Azië
02 De skyline van Chicago
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nieuwe bedrijven zijn een stuk lastiger
te bereiken. Consultancy is namelijk
een vertrouwensbusiness. Je cliënten
moeten ervan op aan kunnen dat je goed
werk levert.” Van der Elst vertelt dat de
unieke aanpak van KMC de succesfactor
is geweest: doordat nauw wordt samengewerkt met de cliënt, wordt het vertrouwen in het bureau groter. De persoonlijke relaties met cliënten zijn dan ook
erg belangrijk.

02

Verhuizen naar de VS
Van der Elst heeft in veel verschillende
landen gewerkt en gewoond. De ervaringen die hij daar op heeft gedaan,
met het zich vestigen in Amerika aan
kop, hebben veel invloed op hem gehad.
Van der Elst: “Als je ergens voor langere
tijd woont, bouw je daar vanzelf je sociale leven op. Ik heb in Amerika mijn

“Wat ben jij een softy
geworden!”
vrouw ontmoet en nu heb ik hier mijn
wortels geschoten. Ondanks dat ik hier
al 12,5 jaar woon, ben ik nog steeds geen
echte Amerikaan. Maar omdat ik al zo
lang weg ben uit Nederland, ben ik ook
geen echte Nederlander meer. Aan mijn
Engels merk je het niet meer, maar mijn
gedrag verraadt me vaak wel. Nederlanders zijn nogal direct van aard en zo sta
ik ook bekend binnen ons bedrijf. Amerikanen houden daar niet altijd van. Je
moet je een beetje aanpassen. Als ik nu

soms terug ben in Nederland, merkt
men juist dat ik minder direct ben geworden. ‘Wat ben jij een softy geworden,’ wordt dan soms gezegd.”
Bedrijfskundig DNA
Aangezien Van der Elst Technische Bedrijfskunde heeft gestudeerd, is ook
hem de vraag gesteld of Technisch Bedrijfskundigen inderdaad iets bezitten
wat anderen niet hebben. Volgens Van
der Elst zit dit zo: “Een Technisch Bedrijfskundige onderscheidt zich van anderen in ten minste drie aspecten. Ten
eerste is het merendeel van de Technische Bedrijfskunde studenten erg actief
buiten hun studie. Er zit een stukje coördinatie en organisatie in de aard van
die mensen. Ten tweede biedt de studie
Technische Bedrijfskunde de uitdaging
om die kwaliteiten die je nodig hebt in
het bedrijfsleven te oefenen. Dit komt
niet noodzakelijk door de studie, maar
ook door het type mensen dat de studie
aantrekt.” Van der Elst geeft toe dat er
veel vakken en onderwerpen zijn binnen de studie die hij bij zijn huidige car-

rière niet meer nodig heeft. Hij vindt dit
echter niet erg.
Het gaat er namelijk om dat je geleerd
hebt dat je het kan leren en organizeren.
“Het derde aspect is dat je wordt uitgedaagd om te laten zien dat je het in je
hebt. Dit doe je vaak niet alleen, maar
met je medestudenten, waardoor je beter leert samenwerken.”
Het advies van Marcel van der Elst
Van der Elst wil huidige Technische
Bedrijfskunde studenten die in het buitenland willen studeren of werken een
duidelijk advies geven: “Ervaring in het
buitenland opdoen is een absolute aanrader! Ik zie geen enkel nadeel in tijd
steken in het verrijken van jezelf. Dit
doet het buitenland namelijk met je,
of het nu studeren of werken betreft. Je
krijgt een andere kijk op het leven en het
biedt veel unieke kansen.”
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Faculteit
Peter de Langen, professor Goederenvervoer & Logistiek, is met zijn
nieuwe leerstoel een nog relatief onbekend gezicht op de faculteit. Hoog
tijd dus om eens in de Rotterdamse haven te kijken wat Goederenvervoer &
Logistiek precies inhoudt.
TEKST & FOTOGRAFIE Marcel van Eupen

De haven van Rotterdam
Logistieke uitdagingen voor een TBdk’er
Goederenvervoer in Rotterdam
Peter de Langen houdt zich bezig met
goederenvervoer en logistiek. Zijn onderzoek richt zich op twee thema’s: de
voordelen van ruimtelijke concentratie
van logistieke activiteiten en de efficiëntie van intermodale transportketens. Dat
tweede onderdeel is ook zeker relevant
voor zijn werk op de strategie afdeling
van Havenbedrijf Rotterdam NV.
Op het gebied van goederenvervoer en
logistiek zijn voor Nederland (en ook
zeker voor de Rotterdamse haven) ten
minste drie grote uitdagingen te onderscheiden. Dit is ten eerste een efficiëntere afwikkeling van groeiende goederenstromen. “Alle prognoses wijzen op
meer import en export. Hierbij is het
van belang om te zorgen dat de goederen
duurzaam en efficiënt op hun bestemming komen.” Ten tweede bestaat de
uitdaging om de aantrekkingskracht van
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Nederland voor logistieke activiteiten te
vergroten. “Om Nederland aantrekkelijk
te houden voor logistieke activiteiten zijn
met name hoogwaardige dienstverlening en een hoogwaardige arbeidsmarkt
belangrijk. Effectieve investeringen om
beide te realiseren vragen om samenwerking. Daarmee kan Nederland zich
ook in de toekomst blijven onderscheiden. Mijn ervaring vanuit het Havenbedrijf Rotterdam is dat Nederland logistiek gezien voor velen in de wereld een
voorbeeld is”. De derde uitdaging is om
een goede omgeving voor innovatie te
creëren. Deze uitdaging is eigenlijk afgeleid van de voorgaande twee. “Hierbij
is het belangrijk dat zowel bedrijven als
ook de overheid en de academische wereld zich verantwoordelijk voelt voor de
innovatieprestaties in de logistiek. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de eerste
twee uitdagingen goed kunnen worden
verwezenlijkt.”

Technisch Bedrijfskundigen kunnen
hierin van toegevoegde waarde zijn.
“Een diepgaand begrip van operationele
processen en het analytische vermogen
en tools om verbeteringen te identificeren, te kwantificeren en door te voeren,
zijn cruciale vaardigheden voor een carrière in goederenvervoer en logistiek.
Een afgestudeerd TBdk-student heeft als het goed is - deze vaardigheden. Binnen capaciteitsgroep OPAC zijn er in elk
geval alle kansen om ze te ontwikkelen”,
aldus De Langen. “Vooral op het gebied
van inzicht en analyse van logistieke
processen hebben Technisch Bedrijfskundigen een duidelijke voorsprong
op bedrijfskundigen en economen met
specialisatie in de logistiek.”

01
01 Logo Havenbedrijf Rotterdam
02 Logo Distripark Eemhaven

Distripark Eemhaven
Om de praktijk wat beter te begrijpen,
liet De Langen drie locaties zien waar
deze processen duidelijker in beeld
kwamen: Distripark Eemhaven, een afmeerplek voor binnenvaartschepen en
de containerterminal RSC.
Hier onder is het Distripark Eemhaven
te zien, wat ontwikkeld is om ruimte te
bieden aan logistieke bedrijven in de
jaren ‘80. “Dit was één van de eerste
écht op logistiek ontworpen bedrijventerreinen in Europa. Ondertussen zijn
er vele regio’s die dergelijke logistieke
parken ontwikkelen. Hier is de eerder
genoemde voorbeeldfunctie van Neder-

land goed te zien. De kracht zit in de
clustering van de bedrijven, die zowel
maatschappelijke als economische voordelen heeft. Hierbij kun je denken aan
gezamenlijke beveiliging of het tijdelijk
gebruik maken van elkaars faciliteiten.
Doordat bedrijven hun vervoersstromen
samen kunnen bundelen, wordt het gemakkelijker om intermodaal vervoer te
organiseren. “Dit noemen we synergie
door ruimtelijke clustering. En hoewel
dit in de praktijk erg relevant is, wordt
er bijna geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Zodoende is er dan
ook een promotietraject gestart over dit
onderwerp, met specifiek aandacht voor
logistieke clustering in Brabant.”

02

Peter de Langen

Senior strateeg bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en part-time professor Goederenvervoer & Logistiek aan de TU/e
Peter de Langen volgde een studie Economie
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens heeft hij zich bij deze universiteit
verder ontwikkeld op het snijvlak tussen
wetenschap in de praktijk, door het aantrekken en uitvoeren van onderzoeksprojecten
rondom havens, logistiek en regionale ontwikkeling. Na het afronden van zijn proefschrift heeft De Langen leiding gegeven aan
een team praktijkgerichte onderzoekers,
om daarna over te stappen naar de strategieafdeling van Havenbedrijf Rotterdam
N.V. Daar is hij nu werkzaam als senior strateeg. Daarnaast kiest hij bewust voor een
blijvende verbinding met de wetenschap,
per januari 2009 als parttime hoogleraar
Goederenvervoer en Logistiek aan de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn vrije
tijd houdt De Langen van reizen en voetbal.

“Zo’n 33% van alle containers
van en naar Rotterdam wordt per
binnenvaart vervoerd”
Binnenvaart
Op deze foto’s is de stille kracht van de
Rotterdamse haven te zien: een binnenvaartschip. De Langen: “Zo’n 33% van
alle containers van en naar Rotterdam
wordt per binnenvaart vervoerd, waarmee Rotterdam internationaal koploper
is.” Dat er zoveel gebruik wordt gemaakt
van de binnenvaart, komt omdat de kosten relatief laag zijn en daarnaast is het
ook nog eens relatief goed voor het milieu in vergelijking met andere transportmiddelen. “Desondanks kan de binnenvaart op beide punten nog een enorme
sprong maken, want er is in de achterliggende periode relatief weinig geïnvesteerd in de duurzaamheid van binnenvaartschepen. Een ander punt waar
nog veel te verbeteren valt, is de efficiëntie van binnenvaartschepen. Schepen
moeten nu vaak lang wachten voordat ze
geladen of gelost kunnen worden. Ook
is het zo dat ze vaak langs vele terminals moeten, waardoor de doorlooptijd
veel te hoog is.” Ten slotte is er de grote
uitdaging om de binnenvaart slim in te
passen in nieuwe supply chains. “Dat
vereist betere en een meer vroegtijdige
planning van logistieke ketens. Dit is zeker haalbaar, vooral voor ‘basisvolumes’
die maar beperkt in de tijd fluctueren.
Bij een dergelijke innovatieve inpassing
is een Technisch Bedrijfskundige zeker
van toegevoegde waarde.”
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03 Binnenvaart bij zonsondergang
04 Kraantransport
05 Containeropslag bij RSC
06 Containerterminal RSC

Havenbedrijf Rotterdam
De functie van Havenbedrijf Rotterdam
(HbR) is het ontwikkelen van het Rotterdams haven- en industriecomplex. Dit
gebied is met zijn omvang van 10.000 hectare het grootste logistieke en industriële
complex in Europa. HbR is verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de haven en het
langlopend verhuren van de grond aan nationale en internationale bedrijven. Zo is het
eerdere Rail Service Center verhuurd aan DB
Schenker uit Duitsland. “HbR streeft ernaar
om in de periode 2011-2015 ongeveer 10
miljard aan private investeringen voor het
havengebied aan te trekken, bijvoorbeeld
op Maasvlakte 2. Ook HbR zelf blijft fors
investeren om het havencomplex vitaal te
houden. Hierbij kun je denken aan een specifieke infrastructuur voor een klant, zoals
een kade, algemene infrastructuur zoals de
wegen in het havengebied en – in toenemende mate – aan andere activiteiten die
het havencomplex versterken zoals pijplei-

dingen en knooppunten in het achterland.”
Het doel van het Havenbedrijf is om de
meest efficiënte, veilige en duurzame haven ter wereld te worden en te blijven. De
Rotterdamse haven was jarenlang de grootste haven van de wereld, maar nu zijn drie
Aziatische havens groter. Dit geeft niets,
aangezien geldt dat hoe harder deze havens
groeien, hoe harder de Rotterdamse haven
groeit. Rotterdam wil internationaal toonaangevend blijven. Mede daarom ontwikkelt HbR zich ook buiten de landsgrenzen,
bijvoorbeeld in Oman. “Bij HbR is dus genoeg te doen voor Technisch Bedrijfskundigen. De meest efficiënte, veilige en duurzame haven ter wereld worden lukt natuurlijk
alleen maar als het Havenbedrijf investeert
in innovatie en ambitieuze werknemers
aantrekt. Daarom investeert het Havenbedrijf ook in samenwerkingsverbanden met
verschillende universiteiten, waaronder de
TU/e.”

03
Containerterminal RSC
De derde locatie die bekeken werd, is
de containerterminal RSC (Rail Service
Center) in de Waalhaven. “Vroeger werden terminals volledig ontworpen op
het zo efficiënt mogelijk laden en lossen
van schepen. Tegenwoordig staat in het
ontwerp het afhandelen van de goederenstromen naar het achterland net zo
centraal. Dat betekent terminals met
specifieke binnenvaartkades, spooraansluitingen en met zogenaamde stacking
systemen (systemen voor het wegzetten
van containers) die een hoge efficiency
van de belading van treinen en binnenvaartschepen mogelijk maken.” De
nadruk ligt tegenwoordig dus meer op
ontwerpen van efficiënte achterlandnetwerken (supply chains) dan op het
afhandelen van het zeeschip zelf. De

bedoeling is om goederen zo duurzaam
en efficiënt mogelijk van het achterland
naar de havens te krijgen en andersom.
“Hierin investeren momenteel zowel
de container terminal operators als de
havenbeheerders (zoals Havenbedrijf
Rotterdam) en zelfs de rederijen (die per
schip lading tussen havens vervoeren).
De gezamenlijke gedachte is dat iedereen schepen kan laten varen, laden en
lossen maar dat Nederland zich juist
met de kwaliteit van zijn achterlandnetwerk kan onderscheiden. De grootste
uitdaging op dit moment is dus om de
winnende strategie ontwikkelen voor de
verdere ontwikkeling van achterlandnetwerken.”
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Faculteit
Onlangs studeerde Lonneke Bakx af en inmiddels werkt ze via TMC
Manufacturing Support bij ASML. Intussen vond ze tijd om haar beide
scripties publiceerbaar te maken. Lonneke Bakx was bereid om wat tips en
informatie over het publicatieproces te onthullen.
TEKST Yorick Heidema FOTOGRAFIE Jasper Schuijbroek

Van praktisch project
naar publicatie
In hartje winter, na enige vertraging
door hevige sneeuwval, onthult Lonneke
hoe de publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift in zijn werk gaat. “Vanuit
het studentperspectief loopt dat ongeveer als volgt. Tijdens het afstudeertraject gaat het al bij je TU/e begeleider
kriebelen. Vervolgens maak je met je begeleider een aantal aanpassingen op je
thesis en dan wordt de scriptie hopelijk
ter review gestuurd naar een tijdschrift.
Uiteindelijk ontvang je feedback, soms
pas na een jaar! Pas als deze feedback
in je thesis is verwerkt, kan een wetenschappelijk artikel ontstaan.”

per situatie te bepalen heb ik een model
gemaakt dat mijn begeleider Broekmeulen kon simuleren. Het voelde toentertijd wel als een duik in het diepe om
voor het eerst een probleem, met een
beetje hulp van je TU/e-begeleider, in
je eentje te tackelen. Daar was het ook
wel tijd voor, je wilt immers wel een keer
zien wat je in je eentje kunt bereiken.”

De masterscriptie verkeert nog in de
fase waarin deze met haar begeleider
publiceerbaar gemaakt wordt. De scriptie, uitgevoerd bij Vanderlande Industries, gaat over ‘Service Supply Chain
Management’ en specifiek over de ‘Final
Order Quantity’. De Final Order Quantity is de laatste hoeveelheid die je van
een uitgefaseerd product gaat inkopen

“In je eentje een
probleem tackelen was
een duik in het diepe”
De scripties
Lonneke’s bachelorscriptie was de opmaat naar haar eerste publicatie. Inmiddels, is er al een review gedaan door het
tijdschrift ’Computers & Operations
Research’. Deze scriptie gaat over strategieën voor het bijvullen van beperkt
houdbare producten bij supermarkten,
ofwel ‘In-store replenishment procedures for perishable inventory in a retail
environment with handling costs and
storage constraints’. “Heel zwart-wit:
er zijn verschillende strategieën om als
supermarkt zo kostenefficiënt mogelijk
de schappen te vullen, rekening houdend met de neiging van mensen om
goederen met de langste houdbaarheid
als eerste te pakken (graaigedrag of ‘lastin first-out’). Hierdoor blijven producten met de kortste houdbaarheid liggen,
waardoor veel voedsel onnodig wordt
weggegooid. Om de optimale strategie
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Lonneke Bakx

New Product Logistics Planner bij ASML
Lonneke Bakx is een recent afgestudeerde
Technisch Bedrijfskundige. Het begon allemaal op 22 april 1987, toen ze geboren
werd te Eindhoven en getogen werd te
Oirschot. Aan de TU/e studeerde ze van
2005 tot 2010: eerst de bacheloropleiding
Technische Bedrijfskunde en vervolgens de
masteropleiding Operations Management
& Logistics. Lonneke: “Om te zeggen dat het
van het leien dakje ging is heel cru, maar het
ging mij wel relatief gemakkelijk af.”

Tegenwoordig rijdt ze met haar groengele Opel Corsa dagelijks naar haar werk
bij ASML te Veldhoven, waar ze meteen na
haar studie is gestart als New Product Logistics Planner. Daarnaast heeft ze ook tijd
voor haar vriend Martijn, die ze tijdens haar
studietijd aan de TU/e heeft leren kennen,
en een aantal hobby’s. “Ik doe ’braaf’ aan
zumba mee, kijk graag films, ga naar activiteiten van TMC en ASML en probeer contact
te houden met vroegere medestudenten.”

Tips voor
afstudeerders
01 Plannen en bijhouden. In principe maak
je met je ‘research proposal’ een plan, maar
de werkelijkheid zal altijd anders uitpakken.
Het geeft je wel een goede richtlijn voor
wat, hoe en wanneer.
02 Contact zoeken als iets niet duidelijk is
of als je niet meer weet wat je moet doen.
Ga naar het bedrijf of je begeleider en durf
vragen te stellen. Het is een keuze: zelf alles
willen oplossen en wegkwijnen, of vragen
stellen en er vlotter doorheen lopen...
03 Goede ‘Rigour & Relevance’ verhouding:
zowel praktisch en duidelijk voor het bedrijf
als op wetenschappelijk niveau voor de
TU/e.

“Doe ik nou iets voor
het bedrijf of voor de
universiteit?
om de tijd te overbruggen tot de vervanging voor dat product beschikbaar is.
“Mijn scriptie is vernieuwend, omdat ik
zowel kosten, onzekerheid, een fillraterestrictie en een variabele horizon meeweeg in deze beslissing.”

“Bij de universiteit
begon het al te
kriebelen”
Struikelblokken
Het enige struikelblok tijdens het maken van haar bachelorscriptie was volgens Lonneke het feit dat ze geheel op
haar zelf was aangewezen. “Bij de masterscriptie was het grootste struikelblok
het vele programmeren. Daarnaast was
er geen duidelijke probleemeigenaar bij
Vanderlande en ontbrak lange tijd erkenning van het Final Order-probleem.
Daarom kostte het me veel moeite om
voldoende interviews te organiseren.
Toch bieden deze problemen je juist ook
de grootste leermomenten. Naast het
programmeren en nog wat andere problemen zat ik ook met de vraag: doe ik
nou iets voor het bedrijf of voor de universiteit?”

Een goede balans
Juist het balanceren tussen het bedrijfsprobleem en het wetenschappelijk probleem vond Lonneke soms lastig. “Ik
merkte vaak de tegenstelling, welke je
het beste zou kunnen omschrijven met
de discussie tussen ‘Rigour & Relevance’ bij het vak Philosophy of Management Science.” Lonneke’s belangrijkste
criterium was om het bedrijfleven te leren kennen en iets voor het bedrijf betekenen, maar de TU/e en haar begeleider
wilde ze niet teleurstellen. “Uiteindelijk
is het resultaat, vooral door een goede en
uitgebreide communicatie, een simulatietool geworden waar zowel de TU/e als
Vanderlande tevreden mee zijn.”
Publicatie
Als de universiteit erg tevreden is, begint het zoals eerder genoemd ‘al te
kriebelen bij de begeleiders’. Bij Lonneke’s masterscriptie was in het begin
al een ‘gat in de literatuur’ gevonden.
Lonneke: “En dan duikt OPAC er direct
in. Helaas blijft het gevaar dat je ingehaald wordt door andere universiteiten,
wat overigens nog steeds kan, aangezien
de scriptie nog niet gepubliceerd is.”

Uiteraard hoopt Lonneke dat het op tijd
gaat lukken. “Iedereen die aan de TU/e
afstudeert, heeft natuurlijk een sterke
scriptie ingeleverd, maar een publicatie
is toch een extra erkenning van je werk.
Als je aan het einde van je studie hoort
dat je thesis een wetenschap artikel zou
kunnen worden en het lukt, dan word
ik daar erg vrolijk van. Echter zou ik het
niemand aanraden om een publicatie
als doel op zich te zien, want je moet er
maar net tegenaan lopen en het kost ook
veel tijd.”
De publicaties hebben Lonneke wel geholpen bij haar sollicitatie en huidige
baan bij ASML. “Bij ASML vindt men
het juist leuk als je ergens diep in duikt.
Eén van haar bezigheden bij ASML
wordt zelfs een project rondom het Final Order probleem. “We zijn nu aan het
sparren over hoe we dat gaan aanpakken, dus ook na de universiteit blijven er
nog genoeg uitdagingen.”
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Faculteit
Erik Ligtenberg
Capaciteitsgroep IS

De vier beste
masterscripties

Thijs van de Poel
Capaciteitsgroep OPAC

Lucas van Luijtelaar
Capaciteitsgroep HPM

Het is een algemeen aanvaarde en logische
gedachte dat creativiteit en innovatie de arbeidsprestatie van werknemers bevordert.
Dat dit niet altijd het geval is, en zelfs averechts kan uitpakken, is aangetoond met
mijn afstudeeronderzoek.
De studies hebben aangetoond dat creativiteit en innovatie weliswaar samenhangen
met arbeidsprestatie, maar ook met contraproductief arbeidsgedrag. Innovatief gedrag kan immers ook leiden tot weerstand
bij - en conflicten met - collega’s en leidinggevenden omdat heilige huisjes omvergeworpen worden. Hierdoor kan de innovator
negatieve gevoelens zoals frustraties en
boosheid ontwikkelen, hetgeen kan leiden
tot ondermijnende en schadelijke activiteiten binnen de organisatie.
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Begin 2010 begon mijn missie om met mijn
afstudeeropdracht enerzijds mijn studie
af te ronden en anderzijds een professionele bijdrage te leveren aan de operatie bij
Unilever, mijn afstudeerbedrijf. Mijn onderzoek richtte zich op het verbeteren van de
vraagvoorspelling voor promoties; de zogenaamde euroknallers, hamsterweken, etc.
De vraagvoorspelling voor promoties is een
stuk lastiger dan de vraagvoorspelling voor
normale verkopen, omdat de hoogte van de
vraag van veel factoren afhankelijk is en omdat er een beperkt aantal vergelijkbare promotieweken zijn om je vraagvoorspelling op
te baseren. Uit mijn onderzoek is gebleken
dat de belangrijkste factoren die de promotionele vraag beïnvloeden de volgende zijn:
procentuele afprijzing, type actie, plaats
waar product staat in winkel, aantal verkooppunten t.o.v. een normale week en de
lengte van de promotieperiode. Verrassend
genoeg had tv-ondersteuning van de promotie nauwelijks effect op de promotionele
vraag. Het geheel aan resultaten is samengebracht in een model om de promotionele
vraag te voorspellen. Het gebruik van dit
wiskundig onderbouwd model is de belangrijkste verbetering te behalen in de praktijk.
Hiervoor liggen er nog een aantal uitdagingen op het gebied van databeschikbaarheid
en samenwerking met retailers.

Mijn onderzoek richt zich op de operationele aspecten betreffende ‘post merger integration’, i.e. het samenvoegen van (delen
van) twee bedrijven na een fusie of overname. Tijdens dit proces worden keuzes gemaakt over wat, wanneer en in welke mate
geïntegreerd gaat worden, om zodoende
de potentiële synergie tussen de bedrijven
maximaal te benutten. In het onderzoek is
door middel van zes case studies onder recente, door PwC begeleide fusies en overnames een overzicht verkregen van veelvoorkomende integratiestrategieën. Hierbij
is onder andere inzichtelijk gemaakt welke
bedrijfsonderdelen in de regel gestandaardiseerd of geconsolideerd worden, op welk
moment de integratie plaatsvindt en welke
redenen hieraan ten grondslag liggen. Enkele sterke drivers blijken de vooraf geformuleerde acquisitiedoelen, de mate van
klantcontact van de betreffende bedrijfsactiviteit, de industriële sector waarin de fusie of overname zich voordoet en de vraag
of het gekochte bedrijf een onderdeel was
van een concurrerende moedermaatschappij. In het onderzoek is tevens gekeken naar
de veranderingen in integratiestrategieën
over de tijd, waarbij onder meer externe
marktcondities, onrust onder medewerkers
en tegenslagen in de IT-integratie een grote
rol blijken te spelen.

Thijs van Hooijdonk
Capaciteitsgroep ITEM

Mijn onderzoek betrof het analyseren van
de samenwerking van Alliander met haar
leveranciers op het gebied van productontwikkeling. Alliander heeft als grootste netwerkbedrijf in Nederland de behoefte haar
electriciteits- en gasnetten te innoveren
(Smart Grids) om de decentrale opwek van
biogas en zonne- en windenergie in Nederland te kunnen faciliteren. Een restrictie in
mijn onderzoek is dat Alliander zich moet
houden aan de aanbestedingswetgeving,
wat inhoudt dat het transparant moet zijn
bij het vinden van haar behoefte in de markt
en op een bewuste manier lange termijn relaties moet aangaan om productontwikkeling mogelijk te maken. Ik heb tijdens mijn
project vier projecten geëvalueerd en hieruit richtlijnen opgesteld voor de samenwerking van Alliander met haar leveranciers.
Het was interessant om te vinden dat onderlinge samenwerking van functies in het
bedrijf een voorwaarde is voor effectieve
samenwerking met leveranciers.

Faculteit

Operations Management &
Operations Research

At a recent recruitment event for the
Master Program OML, one of the undergraduate students TBdk asked the
question “I really don’t understand how
I can write an OML thesis in the field
of Human Performance Management.
Can you explain this to me?” My key
response was that Operations Management is not Operations Research. Of
course, in an engineering school modeling plays an important role. It is one
of the key aspects that distinguishes us
from an Operations Management program in a business school. But what is
the role of Human Performance Management?

reaching the system’s objectives. In all
cases, humans manage the operational
processes, so they are crucial in the actual decision making process. One of
our postdoctoral fellows also considered
the worker (executing the process) as a
decision maker in his PhD thesis, hence
blurring the distinction between execution and management.

Operations Management & Logistics
as an engineering discipline deals with
the modeling, analysis and redesign of
operational processes to understand
and improve performance. Performance is then traditionally defined in
terms of timing, quality, and economic
objectives. Recently, also sustainability
has been well accepted as an important
objective. In operational processes, humans play an important role. In many
cases, they execute the operational process, hence humans need to be managed such that they contribute towards

From a program perspective, this implies that all graduates in OML need to
have an understanding of what drives
human worker behavior and human decision making, and how this can be influenced when redesigning operational
processes. In the Master thesis, this provides for very interesting subjects to be
studied. In a recent example in a chemical plant, delivery performance was very
poor while utilization was extremely
low. Any OR model would show that the
performance could not be explained (as
low utilization does not cause any queu-

Regardless of the perspective, humans
play an essential role in actual operational processes. Human behavior thus
needs to be taken into account when redesigning operational processes without
any question.

01 Jan Fransoo (foto Bart van Overbeeke)

ing). However, the perceived workload
was extremely high. Behavioral theory
was used to investigate perceived workload, and eventually the planning and
control process was redesigned such
that perceived workload went down, and
performance went up.
Human Performance Management can
hence be an excellent thesis subject in
the OML program. At the same time
however, it should be expected from the
faculty involved that they match the student’s expectations to be studying matters related to the modeling, analysis,
and redesign of business processes. In
the end, students who are just modelers
will never be managers, but managers
who are not modelers, will never really
understand the operations.

Jan Fransoo

Program Director Operations Management & Logistics
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Jouw studievereniging
wil het je zo voordelig en
makkelijk mogelijk maken.
Dus hebben ze een
boekenleverancier
die daarbij past.

Jouw studievereniging werkt
nauw samen met studystore.
En dat heeft zo z’n voordelen.
Doordat we snugger te werk
gaan, kunnen we jouw
complete boekenpakket
snel aanbieden tegen een
scherpe prijs.

Column
Vooruitblik
De helft van het collegejaar is inmiddels gepasseerd. Januari is dan ook het
moment om terug te kijken op het afgelopen half jaar en alle zaken grondig
te evalueren. Het doel was kwalitatief
hoogstaande, gezellige activiteiten
met een hoge opkomst plaats te laten
vinden. Deze drie doelstellingen zijn
mede bereikt dankzij grote inzet en
enthousiasme van onze leden. De diesweek van afgelopen december sprong
hierbij het meest in het oog. De week
bestond onder andere uit laserschieten, een culinaire avond en een betoverend gala, met honderden tevreden
deelnemers. Er kan dus geconcludeerd

worden dat alle leden van Industria
trots op zichzelf mogen zijn.
Evalueren heeft natuurlijk verbetering
als doel en daarom heeft Industria goede voornemens voor 2011 gemaakt.
Wij streven ernaar om tijdens de
tweede helft van ons bestuursjaar het
ingeslagen pad verder te volgen en de
activiteiten die georganiseerd worden
nog verder te verbeteren. Binnenkort
zullen bijvoorbeeld de Race of the Classics, de Business Trip en de Belgiëreis
plaatsvinden. Daarnaast zal The Villa
verbouwd worden, waardoor de ontspanningsactiviteiten in een nog mooi-

ere ambiance kunnen plaatsvinden.
Kortom, ik ben er van overtuigd dat de
goede voornemens gerealiseerd worden, gezien de goed gevulde agenda en
het aanwezige enthousiasme.

Nadine van Helvoort
Voorzitter Industria

Motiveren of straffen?
Als donderslag bij heldere hemel
kwam het niet. Iedereen verwachtte
bezuinigingen in het onderwijs, maar
de maatregelen die het kabinet in het
regeerakkoord presenteerde waren wel
heel extreem. Kort gezegd kwam het er
in eerste instantie op neer dat de student die meer dan één jaar vertraging
oploopt belast wordt met een bedrag
van €3.000 per collegejaar beboet.
De heren/dames in Den Haag waren
echter even vergeten dat er een hoop
studenten zijn die zich naast hun studie inzetten voor onder andere het
onderwijs. Bijvoorbeeld door een jaar

bestuur te doen bij een studievereniging. Inmiddels zijn de maatregelen al
iets verzacht. Het kabinet staat nu één
jaar uitloop in de bachelor en één jaar
uitloop in de master toe. Echter, als nominale student word je alsnog gepakt
wanneer je een jaar bestuur doet na de
bachelor. Je wordt dan namelijk enigszins genoodzaakt je in te schrijven voor
een masteropleiding waardoor je op
dat moment al aan het snoepen bent
van je jaar uitloop in de master. Beter
had je je dus óf in kunnen schrijven
voor een willekeurige bachelor óf één
vak van je bachelor open laten staan,
wat ook niet wenselijk is. Met andere

woorden, er is nog genoeg om over na
te denken. In Den Haag, maar ook hier
aan de TU/e.

Martijn van Aspert
Commissaris Onderwijs Industria
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Column
What makes an Industrial Engineer an Industrial Engineer? Studies in the
field of Engineering and Economics, yes. Combining two fields of studies,
being the mediator between two disciplines, that as well. But what makes
an Industrial Engineer a good Industrial Engineer?

IEM studies in Europe
Students of Industrial Engineering and
Management (IEM) need to learn more
than Mechanics, Operations Research,
solving equations, coming up with models, learning languages and writing research papers. They need to learn how
to deal with people and to form a team,
to handle time-pressure and a big workload, to work in intercultural teams in
a global environment. They need to get
experience in leading a project and presenting their ideas and results to others.
Some, especially Northern, European
countries have recognised the need for
this and are partly integrating those
contents into their studies and are supportive to their students if they have
any ideas to get more experience, e.g.
through involvement in a student organisation. In many countries, however,
the focus remains on the contents being
taught in the classroom. Attempts are
made to get better learning outcomes
by using group work and presentations
of results, so to speak ‘hands-on’ work.
Projects with companies are established
to connect studies, actual problems and
work in the business world. Still, those
attempts cannot provide enough opportunities to the extent needed by students
to gain necessary skills.
A few professors throughout Europe
have recognised this need as well and
have started to form an organisation
called ‘European Professors of Industrial Engineering and Management’
(EPIEM). Their aim is to ‘improve the capability of IEM faculties to facilitate the
students in the progress of their growth
and in their professional life’. They are
connected to the student organisation
ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) and
are exchanging knowledge and areas of
improvement with students as well as
listening to the needs of IEM students
throughout Europe. In ESTIEM, they
have found engaged students who are
taking over responsibility for their own
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development as well as the development
of other IEM students in Europe.
Studies and specifications, even the definition of ‘IEM’ differ a lot throughout
Europe. From Mechanical Engineering
to Information Technology over Biomedical Engineering, Logistics, Finances and Marketing, IEM students have a
broad background. What stays the same
for all IEM students are the required
skills in (intercultural) communication,
team dynamics and project management, to name only a few. What are your
ideas worth if you can’t communicate
them to others and motivate a team to
work on them? How can you preach efficiency and reaching deadlines to your
co-workers if you do not have the necessary project management skills to live
up to those yourself?
Student organisations like ESTIEM
provide students the possibility to test
themselves and gain those skills. From
ESTIEM’s point of view, we see our
studies at the university and involvement in ESTIEM highly connected.

Our events and everything around it are
not only focusing on networking and
improving our skills, these also aim at
providing and enlarging our academic
background.
The European Union is supporting such
voluntary youth work through the Youth
in Action program. Among its aims are
promoting European cooperation in the
youth field and contributing to developing the quality of support systems for
youth activities. Many European student
organisations have received a grant for
their projects and activities from the EU
already and were able to improve their
work through that support.
How can students evolve better than
through creating their own experiences
and seeing what else is out there in Europe?

Ilka Petersen

ESTIEM Vice President of Education

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

Maak elke dag het verschil en kies voor een
carrière vol uitdagingen en mogelijkheden
bij Accenture. Een professionele omgeving
waar je samenwerkt met getalenteerde
collega’s en jij je razendsnel kunt ontwikkelen.
Je profiteert van onze ruime ervaring en helpt
onze klanten high performers te worden.
Is dit jouw idee van een typische werkdag?
Dan is Accenture de plek voor jou.

Visit www.accenture.nl/carriere
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It’s not where you started,
it’s where you’re going that matters.
Just another day at the office
for a high performer.

