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Zwart goud
De olieprijs daalde in mei met maar liefst 13,3 procent. De enorme prijsvolatiliteit van
een grondstof, waar wij werkelijk op elk moment van de dag mee in aanraking komen,
is al decennia lang een bepalende factor voor onze economie en politiek.
Bedrijven zijn failliet gegaan door olie, bedrijven verdienen miljoenen aan de verkoop
van olie én bedrijven verdienen (of verliezen) miljoenen aan ‘slimme’ inkoop van olie.
Waar de consument zich slechts af en toe beklaagt om de benzineprijs aan de pomp,
nemen bedrijven elke minimale schommeling in de olieprijs bloedserieus. Elke beslissing in de oliewereld wordt vaak uitvergroot, bedragen met zes nullen zijn meer regel
dan uitzondering.
Na een politieke introductie van olie door Lucia van Geuns (Clingendael Instituut),
worden de mensen achter deze ‘zesnullenbeslissingen’ geportretteerd. Drie experts
van Shell lichten toe hoe olie-exploratie en plantconstructie in zijn werk gaan. Robert
Bijl (Air France-KLM) is verantwoordelijk voor de kerosine-inkoop van het gehele concern, met 626 vliegtuigen in bedrijf. Simon Kalf van Peakoil presenteert een contrasterende visie op de olievoorraad van de wereld (40 procent van de olie die in anderhalve
eeuw is geproduceerd, is in de afgelopen 25 jaar geconsumeerd).
En kunnen wij eigenlijk zonder zwart goud? Rick Harwig (Directeur Strategic Area
Energy van de TU/e, voormaig CTO Philips) en anderen geven hun visie over de toekomst. Onze toekomst.
Veel leesplezier!

Jasper Schuijbroek
Hoofdredacteur SCOPE
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Polietiek spelletje?
Voor een vat Brent
olie betaalde men in
juli 2008 147 dollar
terwijl dat een half
jaar later nog geen
40 dollar was. Bij
de olieprijs spelen
vraag en aanbod een
belangrijke rol, maar
is dat het enige? Wat
gebeurde er de laatste
decennia en wat is er
aan de hand?
TEKST Martijn van Aspert
FOTOGRAFIE Jasper Schuijbroek

Energiecrises, revolutie en oorlog
In 1973 deed zich de eerste energiecrisis voor, waarbij het Midden-Oosten een
olieboycot had afgekondigd naar landen
die Israël steunden. Dit had te maken
met de Jom Kipoeroorlog met Israël en
landen in het Midden-Oosten. Nederland behoorde tot de landen die Israël
steunden. Dit tezamen met onder andere het rapport ‘Grenzen aan de Groei’
had de autoloze zondag tot gevolg. Van

“De echte opwaartse
druk kwam tijdens de
tweede energiecrisis in
1979”
Geuns: “Het gaf een enorme druk op
het vraag en aanbod systeem in voornamelijk de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) landen. De prijs voor een vat olie
steeg tot een relatief hoog bedrag. De
echte opwaartse druk kwam tijdens de
tweede energiecrisis in 1979. Dat was
de tijd van de Iraanse Revolutie toen de
sjah werd verdreven en Iran een islami-

tische republiek werd.” Omdat Iran één
van de belangrijke olie-exporteurs in
de wereld is, steeg de prijs enorm. Dit
had niet alleen te maken met de Iraanse
Revolutie, maar ook met de daaropvolgende Irak-Iranoorlog. Van Geuns: “Je
kunt nagaan dat wanneer twee olie-exporterende landen vooral met zichzelf
bezig zijn, er minder export is naar de
olieconsumerende landen.” Het gevolg
was een economische crisis waardoor
de vraag naar ruwe olie afnam. Het
aanbod nam midden jaren ‘80 weer toe
doordat internationale oliemaatschappijen startten met de productie van nietOPEC (Organization of the Petroleum
Exporting Countries) olie uit moeilijkere gebieden (bijvoorbeeld offshore).
Echter de vraag bleef laag vanwege de
recessie waardoor er een verdere daling
van de prijs van een vat olie volgde. “De
olieprijs is relatief laag gebleven tot het
begin van deze eeuw,” aldus Van Geuns.
“Natuurlijk is er die piek in de olieprijs,
tijdens de inval van Irak in Koeweit in
1991, maar relatief gezien daalde de olieprijs met de Aziatische financiële crisis
als dieptepunt.”
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Millenniumcrisis voor olie?
Sinds het begin van de 21ste eeuw is de
olieprijs vrijwel alleen maar gestegen.
Na de aanslagen op 11 september 2001
daalde de olieprijs licht in tegenstelling
tot bijvoorbeeld de AEX die die dag met
6,95 procent daalde. Echter al snel zette
de olieprijs weer een stijgende lijn in
met als top de 147 dollar voor een vat in
juli 2008. “De enorme opwaartse kracht
van de olieprijs heeft o.a. te maken met
de ‘new kids in town’ zoals China en India, waardoor de vraag groter werd. Tegelijkertijd speelde de OPEC ook een rol,”

“In de jaren ‘90 is er
te weinig geïnvesteerd”

Olieprijs

aldus Van Geuns. “De landen konden
de vraag niet meer bijhouden, omdat er
in de jaren ‘90 weinig is geïnvesteerd
in olieproductie- en raffinagecapaciteit,
gezien er weinig inkomsten waren door
de lage olieprijs. In juli 2008 begon de
prijs echter te dalen nadat de financiële
crisis een mondiaal karakter kreeg. De
vraag nam drastisch af, het aanbod bleef
gelijk met een prijsdaling als gevolg. De
OPEC landen hadden na 2008 weer de
mogelijkheid om de buffercapaciteit op
te bouwen in tegenstelling tot de jaren
daarvoor.”

De huidige stand van zaken
Recent hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan waardoor de olieprijs in
januari 2011 weer boven de 100 dollar
per vat uitkwam. Dit heeft onder andere
te maken met de zich herstellende economie in de VS en China, waar de vraag
naar olie toenam. Van Geuns: “Daarna
kwamen de opstanden in Tunesië, Egypte en Libië, wat zorgde voor nervositeit
op de oliemarkt. Op dit moment is de
olieprijs boven de 110 dollar (15 mei
2011) en draagt nog steeds een ‘risisco
premie’ met zich mee in verband met
de onrust in het Midden Oosten. Alles wordt weer duurder en dat is voor
niemand gunstig.” Vooral in ontwikkelingslanden levert de hoge olieprijs
problemen op. Hier wordt de olie vaak
gesubsidieerd door de overheid en daardoor kost het de overheid ontzettend
veel geld. Van Geuns: “Het heeft invloed
op alles; het betekent dat de wereldeconomie, die net weer een beetje uit het
dal kwam, door de hoge olieprijs weer
gaat wankelen en weer in een recessie
terecht kan komen.”

Linkse zijde
Imported refiner acquisition cost
Rechtse zijde
WTI Crude oil

1985

Irak valt Koeweit
binnen

08

1980

Saudi’s
stappen af van
swing producer rol
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Irak-Iranoorlog

Iraanse revolutie

1975
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01 Lucia van Geuns in haar kantoor
02 Clingendael Netherlands Institute of
International Relations
03 Portretfoto van Lucia van Geuns

1

m.b.p.d. miljoen vaten per dag

02

“De stijgende olieprijs
komt mede door ‘new
kids in town’”

OPEC beperkt quota 4,2 m.b.p.d.1

2005

Wereldwijde financiële crisis

2000

Lage reservecapaciteit

11 september aanslagen

OPEC beperkt quota
1,7 m.b.p.d.1

Financiële crisis Azië

1995

2010
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Lucia van Geuns

Deputy Head Clingendael International
Energy Program

03

Saudi-Arabië heeft gebufferd met olie
tijdens de crisis in Libië, omdat zij relatief makkelijk extra olie kunnen oppompen. Door deze crisis komen er 1,6
miljoen vaten niet meer op de markt en
Saudi-Arabië compenseert dit tekort.
Van Geuns: “Zij hebben er baat bij dat
de markt stabiel blijft. Een olieprijs van
tussen de 70 dollar en 90 dollar is een
prijs waar de wereld en de olieproducenten mee kunnen leven.”
De toekomst
Van Geuns: “Tot aan 2030 gaat de vraag
zeker omhoog en daarom zal er veel
extra geïnvesteerd en geproduceerd
moeten worden.” Waar gaan we de olie
vandaan halen? Zo wordt er steeds meer
gedacht aan onconventionele olie zoals
oliezanden, biobrandstoffen en de olie
die je maakt uit gasproducten. Maar
er moet in de toekomst heel veel extra
worden geproduceerd om in de vraag te
kunnen voorzien.
De olie is nog lang niet op, aldus Van
Geuns. “Het kan economisch uitgeput
raken, omdat het simpelweg te duur is
om uit de grond te halen en er alternatieven komen die goedkoper zijn. Als de
consument zegt dat het te duur is, is er
vast iets anders dat financieel aantrekkelijker en duurzamer is, zodat het wordt
vervangen.”
Daarnaast moet met zich afvragen wie
er bereid is om investeringen te doen.
Van Geuns: ”Dan kom je uit bij de makkelijke olie, die van de OPEC-landen.
Daar kan nog veel meer olie opgepompt
worden, maar zijn zij bereid om die
investering te doen? Saudi-Arabië is afhankelijk van de olie-inkomsten en wil
SCOPE juni 2011
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Na haar studie geologie aan de Universiteit Leiden, ging Van Geuns als petroleumgeoloog aan het werk bij Shell. In
deze functie heeft zij op veel plekken
naar olie en gas gezocht. Vragen die
daarbij bijvoorbeeld werden gesteld,
zijn: waar zit het en hoe boor je het
aan. Na 22 jaar werd zij plaatsvervangend directeur van het Clingendael International Energy Programme. In deze
functie kijkt zij naar de geopolitiek en
macro-economie van de mondiale gasen oliemarkten en de transitie naar een
duurzame energie samenleving.

“De olie is nog
lang niet op”
dat de wereld nog jarenlang hun olie
koopt. Daarom reguleren de Saudi’s de
productie van hun olierijkdommen, hetgeen vergelijkbaar is met Nederland en
haar aardgas; daar willen we nog zo lang
mogelijk van genieten.”
Daarnaast zullen oliebedrijven als Shell
en BP zich technologisch en strategisch
moet blijven ontwikkelen. Deze bedrijven moeten samenwerken met de nationale oliemaatschappijen, want die hebben de olie. “De technologische kennis
van de bedrijven kan hen helpen om
de samenwerking te bevorderen. Je ziet
meer en meer dat ze allianties aangaan
met staatsoliebedrijven.”
Het ‘probleem’ dat echter voorlopig nog
bestaat, is dat er op dit moment nog niet
iets is dat olie geheel kan vervangen.
“Elektrisch rijden is een mogelijkheid,
maar voordat echt volledig overgegaan
kan worden op elektrisch rijden, is men
tientallen jaren verder. Biobrandstoffen worden meer en meer gebruikt in
de transport sector, maar beslaan nog
maar een klein gedeelte van de totale
oliemarkt.”

Referentie
Van Geuns, L. (2011, april). Oorzaak en
gevolg hoge olieprijs, Energie+.

Thema Olie
Iedereen kent de
beelden van enorme
olietankers die in de
haven van Rotterdam
aanmeren. Maar hoe
lukt het Shell om de
olie aan te tappen?
Drie professionals
van Shell liepen dit
upstreamproces met
ons door.
TEKST Jeroen Draak
FOTOGRAFIE Shell Nederland

Voor de olie hier ‘downstream’ in de raffinaderij in Pernis (afgebeeld) aankomt, speelt voor Shell
de compleet andere wereld van het ‘upstream’ Opportunity Realisation Process (ORP)

Stroomopwaarts
bij Shell
01

Identify

02

Assess

03

Select

04

Define

05

Execute

06

Operate

Exploreren van nieuwe velden, eindigend met een prospectportfolio

Onderzoek of het mogelijk is om de olie op een goede manier af te tappen

De beste manier om olie af te tappen omschrijven (Field Development Plan)

Na veiligheidsinstructies van mijn gastheer Evert Prins, vertelt hij over Shell.
“Veiligheid speelt een heel belangrijke
rol in ons bedrijf. Dit is iets waarover
niet valt te discussiëren, het is de basis
en het loopt door het hele proces. Vooral
binnen het upstreamproces is veiligheid
erg belangrijk, omdat er veel onzekerheid is. Het upstreamproces is het hele
proces van het zoeken naar mogelijke
olievelden tot het overdragen van de
gebouwde fabriek aan de operators. Dit
proces wordt beschreven door het Opportunity Realisation Process (ORP). In
het eerste deel wordt er gezocht naar zo
veel mogelijk projecten. Na een selectie
wordt het aantal mogelijkheden gereduceerd tot een concept dat uitgewerkt
wordt. Wat ook van belang is om te noemen, is de verschuiving van conventionele naar onconventionele oliebronnen.
Tegenwoordig zijn er, gedreven door de
stijgende olieprijs, allerlei technische innovaties op het gebied van oliewinning
en -verwerking. Deze innovaties zorgen ervoor dat oliebronnen die vroeger
onbereikbaar waren, nu aangesproken
kunnen worden.”
Drie mensen uit het veld, Anton Koopman, Julius Drohm en Evert Prins, leiden ons door het ORP en vertellen elk
over hun eigen rol in het hele proces.

Het plan in groter detail uitwerken en voorbereiden van uitvoering project

Detailontwerp maken, inkopen en bouwen (samen met hoofdaannemers)

Het project is voltooid, verantwoordelijkheid wordt overgedragen
juni 2011 SCOPE

11

01
Stap 01 Identify
Het eerste deel van het ORP bestaat uit
exploratie, Anton’s terrein. Anton vertelt: “Exploratie is het begin van de upstream business van Shell, aan het fuzzy front end van het ORP. In deze stap
wordt gezocht naar olie- en gasvelden.
Exploratiegeologen zijn vooral op zoek
naar gebieden met olie- en gasvoorkomens (‘plays’). Een conventionele play
bestaat uit vier ingrediënten: een reservoirgesteente, een topsealgesteente, een
oliemoedergesteente en een culminatie
(‘trap’). Een trap is een structuur waarin
de olie is opgesloten. Deze traps ontstaan door plooien of breukblokken die
worden gevormd door veranderingen in
de aarde. In het geval van een onconventionele oliebron zijn een of meerdere
delen van de play anders. Voorbeelden
hiervan zijn oliezanden en gas met veel
ongewenste bestanddelen. Dit vereist
andere technieken, maar het proces van
het vinden van deze velden blijft hetzelfde.
Om deze plays te vinden, is het belangrijk dat de structuur van de aarde in
kaart wordt gebracht. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Een
manier is om in het veld te kijken naar
het landschap, en gesteentemonsters te
verzamelen voor onderzoek in een laboratorium. Meestal worden gegevens verzameld van seismische profielen van de
ondergrond van het gebied. . Een andere
manier is het uitvoeren van analoge experimenten om een beter inzicht te krijgen van de structuur in de ondergrond
van een bepaald gebied. Ook wordt er
data van externe bedrijven gebruikt, zoals van lokale oliemaatschappijen. Uit
de analyse van deze data moet blijken of
er mogelijk olie of gas in de grond zit.
Als hiervoor aanwijzingen zijn, is het
zaak om het management te overtuigen
om verder in het project te investeren.
De volgende stap is namelijk het aanvraSCOPE juni 2011

12

Shell Vibroseis trucks
Door trillingen uit te zenden en vervolgens de respons vanuit de
ondergrond te meten, kunnen ‘plays’ gevonden worden

gen van een vergunning om verder onderzoek te kunnen doen. Vaak ontstaan
er dan samenwerkingen met partners.
Dit kunnen andere internationale oliebedrijven zijn of ook nationale partijen.
Na het ontstaan van een partnerschap
wordt de structuur in groter detail in
kaart gebracht. Het doel hierbij is het
aanwijzen van zogenaamde ‘prospects’,
plaatsen waar de grootste kans is op het
vinden van olie. Door middel van proefboringen wordt onderzocht of er inderdaad olie zit. Ook kunnen er schattingen
worden gemaakt van de hoeveelheden
die zich in de grond bevinden. Het komt
natuurlijk voor dat een proefboring geen
olie of gas oplevert, maar elke boring
geeft meer informatie die gebruikt kan
worden.
Bij proefboringen is teamwerk tussen
mensen van verschillende disciplines
erg belangrijk voor een succesvol verloop van het project. Zo vroeg mogelijk
in de ‘identify’-fase worden ook collega’s
van de volgende stappen in het ORP betrokken bij het project. Zij bekijken vanuit hun professionele achtergrond de
haalbaarheid van het project. Hierdoor
kunnen problemen al vroeg worden opgelost.
Opmerkelijk is dat slechts een bescheiden deel van de exploratieprojecten van
de ‘identify’-fase eindigen in een olie- of
gasontdekking. Bij succes rolt alles door
naar de volgende fases. Bij een mislukking is er heel veel geleerd voor een
volgend project. Hierin ligt ook mijn

fascinatie voor exploratie: samenwerken
in een ervaringrijk team, op zoek naar
nieuwe kansen voor succes.

“Exploratie is het
fuzzy front end”
De ‘identify’-fase eindigt veelal met een
prospectportfolio. In dit portfolio komen verschillende zaken naar voren zoals verwachte hoeveelheden olie en gas,
meest belovende boorplaatsen, onzekerheden en kans op succes.”

Anton Koopman
Na mijn promotie in Utrecht ben ik als
geoloog aan de slag gegaan bij Shell.
Hier ben ik begonnen bij Shell Research, waarna ik heb gewerkt in Damascus en Brunei. Momenteel ben ik
werkzaam als Principal Regional Geologist. In deze rol draag ik bij aan exploratie-evaluaties in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika.

02
Stap 02 & 03 Assess & Select
Al vroeg in het proces worden er mensen van ‘assess’ bij het project betrokken. Het moment dat er is bewezen dat
er olie in de grond zit, is het moment
dat Julius het project overneemt. “Onze
belangrijkste taak in de ‘assess’-fase is
het onderzoeken of het mogelijk is om
de olie op een goede manier af te tappen. ‘Goed’ slaat niet alleen op technische haalbaarheid of economisch succes, maar ook op andere zaken. Hierbij
zijn onder andere het milieu en veiligheid belangrijke onderwerpen. Wat betreft veiligheid is er een intern initiatief
gestart dat de kans op fatale ongelukken
minimaliseert, genaamd ‘Goal Zero’.
Ondanks dat er naar verschillende aspecten wordt gekeken, speelt techniek
een heel belangrijke rol, met name
richting de toekomst. Door de stijgende
olieprijzen wordt het steeds interessanter om zogenaamde onconventionele
bronnen aan te speken. Zo kan er door

03
Champion West - Brunei Snakewells
Reeds in het voortraject wordt veel
aandacht besteed aan de veiligheid van
medewerkers op het voltooide platform

“Goal Zero streeft naar
nul fatale ongelukken”
nieuwe technologie olie worden gewonnen in diepgelegen wateren. Deze groei
van het niveau van technologie is een gebied waar Shell flink in investeert.

Julius Drohm
In mijn dertigjarige carrière bij Shell
ben ik van Reservoir Engineer doorgegroeid tot Senior Technical Project
Manager. Hierbij houd ik mij bezig met
de technische ondersteuning van projecten op plaatsen, waar Shell nog niet
werkzaam is, maar dit eventueel wel
zou willen worden. Hierbij heb ik een
focus op Rusland.

Een factor die ook een belangrijke rol
speelt, is het feit dat Shell meestal in
een samenwerkingsverband werkt. In
deze verbanden is het namelijk niet per
definitie zo dat Shell de leidende rol
heeft. Deze verbanden brengen weer
nieuwe risico’s met zich mee, waar in
de evaluatie van het project rekening
mee moet worden gehouden. Dit laatste
aspect is vooral van belang in projecten
waar Shell (nog) niet bij betrokken is,
maar dat eventueel wel zou willen, zogenaamde New Business projecten. Hier-

bij speelt cultuur een grote rol in het
samenwerken en onderhandelen met
partners en andere stakeholders.”
Waar men in de ‘assess’-fase onderzoekt
of de bron met succes afgetapt kan worden, zal er in de ‘select’-fase bekeken
worden hoe dit het beste gedaan kan
worden. “In de derde fase wordt op een
abstract niveau een plan opgesteld, het
‘Field Development Plan’ (FDP). Dit
plan beschrijft wat de beste manier is
om de olie uit de grond te halen, maar
beschrijft ook waarom alternatieven
minder zijn. Het beschrijft alle aspecten die van belang zijn voor het project,
zoals veiligheid, kosten en benodigde
technologie.”
juni 2011 SCOPE
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Stap 04 & 05 Define & Execute
Evert vertelt verder waar Julius’ taak eindigt, bij het Field Development Plan. “In
het FDP staat op een abstract niveau beschreven wat de uitvoeringsstrategie van
het project is. Als dit plan wordt goedgekeurd door het management kan ik hier
verder mee aan de slag. Het doel van de
‘define’-stap is het verder uitwerken van
het FDP in groter detail en het voorbereiden van het daadwerkelijk uitvoeren
van het project. Het FDP wordt uitgewerkt in een Front End Engineering
Design (FEED). Dit plan heeft al meer
detail dan het FDP, maar is nog steeds
niet gedetailleerd genoeg om echt mee
aan de slag te gaan. Wel kan op basis van
het FEED een betere schatting worden
gemaakt van zaken als kosten, planning
en risico’s. Ook worden er op basis van
het FEED tenders uitgeschreven voor
contractors. In deze fase is er een grote
rol weggelegd voor project engineers.
Deze managen de multidisciplinaire
teams die de verschillende aspecten van
het FEED uitwerken. De ‘define’-fase
wordt afgesloten met de Final Investment Decision (FID). Dit is een point-of-

no-return. Met andere woorden, als het
management akkoord gaat, wordt het
project daadwerkelijk uitgevoerd. Dit
betekent ook dat alle partners moeten
zijn gevonden en er slechts een handtekening nodig is om daadwerkelijk te
gaan starten.

Perdido Development Project
Golf van Mexico
Op 31 maart 2010 is Perdido, de diepste
offshore productieplatform ter wereld, in
gebruik genomen
Tot een diepte van 2.450 meter kan olie
gewonnen worden

SCOPE juni 2011
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Als het project een ‘go’ heeft gekregen
op het FID wordt het FEED tot in de
kleinste details uitgewerkt in de ‘execute’-fase. In samenwerking met de
hoofdaannemer(s) wordt een ‘Detailed
Design’ gemaakt. Na het uitwerken van
het Detailed Design, vindt de ‘Procurement’ en ‘Construction’ plaats. De daadwerkelijke bouw is vaak een complex
geheel. Door de locale partner worden
meestal eisen gesteld aan de plaatselijke
inbreng die in het project moet zitten.
Dit is een percentage van de kosten of
manuren die door lokale bedrijven moet
worden volbracht. Ook moet er rekening
worden gehouden met zaken als bouwomstandigheden, bereikbaarheid van de
site, cultuur- en taalbarrières en veiligheid.

Als de bouw is afgerond, vindt de vooroplevering plaats. In dit stadium wordt
er met een niet-schadelijke stof getest
of de fabriek voldoet aan alle eisen. Vervolgens wordt de fabriek daadwerkelijk
opgestart: ‘commissioning’. Als dit goed
is verlopen, vindt de overdracht aan de
operators plaats.
Voor de onconventionele olie- en gasprojecten wordt in principe hetzelfde
traject doorlopen. Wel moet er vaak
meer aandacht worden geschonken aan
de keuze voor de technologie, wat weer
invloed heeft op welke toeleverancier je
gaat gebruiken.”

Evert Prins
Na mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit
Eindhoven ben ik in 1997 als Project
Engineer bij Shell aan de slag gegaan.
Ik begon met relatief kleine de-bottlenecking projecten in de Noordzee. Op
deze manier kon ik kennis maken met
de manier van werken van Shell. Hierbij
merkte ik dat het multidisciplinaire van
een bedrijfskundige ervoor zorgt dat je
met iedereen kunt meepraten. Verder
kun je ook omgaan met stakeholders
en heb je geleerd symptomen en oorzaken van elkaar te scheiden.
Na een aantal jaren kon ik aan de slag
als Senior Project Engineer van een
enorm olie- & gasproject in Sakhalin.
In het project in Sakhalin was ik verantwoordelijk voor de technische zaken
zoals het ontwerp en de bouw van de
onshore gasbehandelingsfabriek. Het
idee is dat mijn volgende baan Project
Manager zal zijn. Dit betekent dat ik
verantwoordelijk ben voor de uitvoering van een heel project. Hierbij zal
ik vooral bezig zijn met het aansturen
van eigen mensen en rekening houden
met stakeholders zoals overheden en
partners.

Thema Olie
Oscar van der Weide, Engineering &
Projects Manager bij Shell Exploration
and Production, werkt momenteel
in Kazachstan, waar Shell en KMG
als joint venture de toekomstige
productie van één van de meest
complexe olieprojecten ter wereld aan
het voorbereiden zijn.
TEKST Bas Berkel

jecten die straks nodig gaan zijn voor
de operationele fase zoals de bouw
van een afvalbehandelingsinstallatie,
de realisatie van een basis voor de bestrijding van olielekkages en een aantal
grote opslagruimtes en aanmeerkades.

Het Kashagan veld
Upstream in praktijk
Onder de Kaspische Zee bevindt zich
het Kashagan veld, het grootste nieuw
ontdekte olie -en gasveld sinds de jaren
‘60. Het Kashagan veld valt onder een
zogeheten Production Sharing Agreement (PSA) tussen zeven bedrijven, die
zich georganiseerd hebben in een joint
venture, en de Kazachse overheid (deze
opereren onder het staatsoliebedrijf
KMG). Drie belangrijke partijen in de
venture zijn ENI (Agip), Shell en KMG.
Agip neemt de ontwikkeling van de
eerste fase van het Kashagan veld voor
haar rekening. Dit houdt in het boren
van productieputten en het bouwen
van offshore productieeilanden in het
noorden van de Kaspische zee, het leggen van pijpleidingen en het bouwen
van een enorme olie- en gasbehandelingsfabriek aan de wal. De constructie
van dit project is al ver gevorderd. Na
voltooiing zal de productie langzaam
opgevoerd worden tot 300.000 vaten
olie per dag. Co-venturers Shell en KMG
gaan de olie- en gasproductie van het
veld opereren, onder de naam NCPOC.
Het uiteindelijke doel van NCPOC is om
de oliereserves, die onder de PSA vallen, zo goed mogelijk te produceren ten
bate van de co-venturers en de Kazachse overheid. Verder wil NCPOC een leidend Kazachs bedrijf zijn dat gebouwd
is op globale ‘best practices’. Dit laatste
is waar Shell een uitermate belangrijke
bijdrage levert. Oscar van der Weide,
afgestudeerd werktuigbouwkundige

aan de TU/e en begonnen bij Shell als
Process Engineer in Exploratie & Productie, is hoofd van het Engineering &
Projects Departement van NCPOC.
Drieledig
Van der Weide omschrijft zijn werk in
Kazachstan als drieledig. Allereerst is
hij ervoor verantwoordelijk dat binnen
de afgesproken periode de benodigde
technische voorzieningen van NCPOC
volledig bemand, ingeregeld en operationeel zijn. “Hierbij moet men denken
aan het ontwikkelen van managementsystemen en -processen, maar vooral
ook ervoor zorgen dat er voldoende
competenties aanwezig zijn door middel van een mix van expatriates en lokale professionals. Verder behelst dit
het beheren van vele tienduizenden
technische documenten en tekeningen
die nodig zijn om de operatie te ondersteunen, evenals het implementeren
van een ‘Engineering Services Contract’
ofwel ESC. De ESC zal in de toekomst
alle modificaties en klein projectwerk
aan de installaties moeten bewerkstelligen. Daarnaast is Van der Weide
verantwoordelijk voor de ‘Technical Assurance’. Hij omschrijft dit als de taak
waarbij Shell zichzelf vergewist dat de
installaties die worden overgenomen
veilig zijn en voldoen aan de minimumeisen. De derde tak van werkzaamheden omvat de uitvoering van een
aantal infrastructuurgerelateerde pro-

De uitdagingen maken het interessant
Dit gigantische project heeft vanzelfsprekend een aantal lastige aspecten.
Wat zijn de grootste uitdagingen waar
Van der Weide mee geconfronteerd
wordt? “De schaal van het Kashagan
project alleen al, is een uitdaging op
zich. Maar er zijn ook een hoop technische uitdagingen. Allereerst is er
het gevaar dat schuilt in de productiesystemen. De druk in het veld, en
in sommige systemen in de installatie
bovengronds, is 800 bar. Verder bestaat
het gas in het veld voor 20 procent uit
het uiterst giftige H2S. Deze combinatie
vergt perfectie in ontwerp, constructie
en beheer van de installaties. We kunnen ons geen fouten veroorloven. Het
offshore deel van het project vindt
plaats in de noordelijke Kaspische Zee,
die ongeveer vijf maanden per jaar bevroren is. Dit is an sich al een logistieke
uitdaging. Verder zijn de omgevingstemperaturen extreem en moeten
werknemers in de winter in temperaturen van lager dan -20°C en in de zomer
in temperaturen tot 40°C hun taken
uitvoeren. Een andere uitdaging is de
complexiteit van de venture. Doordat
er vele partijen betrokken zijn bij het
project, is het cruciaal dat iedereen begrijpt wat de belangen van de overige
partijen zijn. Ten slotte is Kazachstan
een land waarvan de olie- en gasindustrie nog volop in ontwikkeling is. “De
overheid is ambitieus, maar er moet
nog veel werk verzet worden tussen de
lokale industrie en spelers zoals Shell
om hier een project van wereldniveau
neer te zetten. Dit alles zorgt voor een
uitdagende en dynamische omgeving
en een prachtige werkervaring,” stelt
Van der Weide.
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De olieprijs heeft in
de afgelopen jaren
veel onverwachte
pieken en dalen
gezien. Genoeg
reden voor Air
France-KLM om haar
inkoopbeleid voor
kerosine te herzien.
Rob Bijl, General
Manager Fuel, vertelt
hoe hij en zijn team
tegenwoordig omgaan
met onzekerheden in
de markt.
TEKST & FOTOGRAFIE Bart van Eijden

Inkoopbeleid bij KLM
in onzekere tijden
Met zes man in Amsterdam en zeven in
Parijs voert Bijl dagelijks de regie over
de totale inkoop van kerosine voor Air
France-KLM. Dit gebeurt op een dermate grote schaal dat de luchtvaartgroep de
grootste kerosine-inkoper in de wereld
is. Bijl en zijn afdeling zijn verantwoordelijk voor vier afzonderlijke taken. De
eerste betreft het lokaal inkopen van kerosine op 300 verschillende locaties in
de wereld. De contracten die hiermee
gepaard gaan, worden daarvoor elk jaar
opnieuw afgesloten. De tweede taak betreft de uitvoering van het zogenaamde
hedgingbeleid van kerosine voor de gehele luchtvaartgroep. Hierdoor beperkt
Air France-KLM de volatiliteit van de
brandstofkosten door middel van het
kopen van futures of door middel van
een combinatie van opties (toelichting
zie volgende pagina). Het derde punt
is de regeling van de logistiek van keroSCOPE juni 2011
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sine in de vluchthub van KLM, Schiphol
Airport. Als laatste houdt de afdeling
van Bijl zich bezig met het inkopen van
rechten voor de CO2-uitstoot die per 1 januari 2012 onder het EU Emission Trading System (ETS) van kracht worden.
De hoge olieprijs heeft er onlangs voor
gezorgd dat kerosine een van de grootste
kostenposten vormt bij Air France-KLM.
Enkele missers in het inkoopbeleid kunnen dan ook grote gevolgen hebben.
Gedurende de afgelopen twintig jaar dat
KLM een hedgingbeleid uitvoert, zijn er
twee jaren geweest waarin de prijs van
ruwe olie onverwacht en ongunstig uitviel. In de herfst van 2008 leed Air France-KLM 288 miljoen Euro verlies toen
vanwege de economische crisis de ruwe
olieprijs van 150 dollar per vat naar 47
dollar per vat zakte. Het bedrijf betaalde
al die tijd een vooraf afgesproken prijs

die hoger lag dan deze bodemprijs. Ook
in 1998, toen de olieprijs van 20 dollar
per vat zakte naar 10 dollar per vat, leed
Air France-KLM een verlies.
Grip op de markt
Een herziening van de hedgingstrategie
in 2009 moest er in de toekomst voor
zorgen dat Air France-KLM meer grip
krijgt op de prijsfluctuaties waar ruwe
olie sinds de afgelopen jaren aan onderhevig is. Air France-KLM was tot de conclusie gekomen dat de hedgingportfolio
te groot was voor een periode met een
significante olieprijs volatiliteit. Om dit
op te lossen, besloot de luchtvaartgroep
daarom om de tijdspanne van de hedges
terug te brengen van vier naar twee jaar.
Het totale hedgingvolume werd bovendien teruggebracht van twee jaar van
consumptie naar 80 procent van een enkel jaar van consumptie. Deze substan-

€116.000.000.000
De kerosinerekening

In 2011 bedraagt de kerosinerekening voor de wereldwijde luchtvaartindustrie naar
verwachting 116 miljard euro (bij 96 dollar per vat Brent olie)
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In 2011 bestaan de operationele kosten voor de luchtvaart naar
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tieel lagere omvang van hedging wordt
vervolgens langzaam opgebouwd over
een periode van twee jaar, waarbij de
eerste vier kwartalen minimaal gedekt
zijn voor zestig procent en in de latere
kwartalen de dekking afloopt naar een
nul dekking. Op deze wijze zorgt Air
France-KLM voor een substantieel niveau van korte termijn hedging. Om te
zorgen voor maximale controle en om in
te springen op veranderende marktomstandigheden, toetst het Risk Management Committee, bestaande uit de twee
Chief Executive Officers en twee Chief
Financial Officers van KLM en Air France, nog steeds elk kwartaal de uitgezette
strategie.

2011
International Air Transport Association percentage kerosine van totale operationele kosten

Air France-KLM

Air France-KLM is de grootse kerosine inkoper ter wereld, met een omzet van 23,9
miljard euro (2009-2010), beschermen tegen oliefluctuaties is aan de orde van de dag
626
vliegtuigen in
bedrijf

2.419
vluchten per
dag

74,5 miljoen
passagiers per
jaar

“Kerosinelogistiek,
daar kan je je in
onderscheiden”
Kerosinelogistiek
Buiten het hedgen, heeft de afdeling
van Bijl ook de taak om de logistiek van
kerosine voor Air France-KLM rondom
Schiphol Airport in goede banen te leiden. “Op de fysieke inkoop van kerojuni 2011 SCOPE
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“288 miljoen euro
verlies toen de ruwe
olieprijs van 150 naar
47 dollar per vat zakte”
sine valt weinig concurrentievoordeel
te behalen,” aldus Bijl. “De prijzen
zijn in Europa overal hetzelfde, iedere
luchtvaartmaatschappij betaalt daarom
grofweg dezelfde hoge prijs. Waar je je
in kunt onderscheiden, is het managen
van de logistieke kant van kerosineconsumptie.”

Hedging
Hedging (in Nederlands vaak gebruikt
als ‘hedgen’) betreft het afdekken van
een financieel risico van een investering door middel van een andere,
compenserende investering. Veel voorkomende financiële risico’s zijn schommelende brandstofprijzen en koersschommelingen in valuta. Oplossingen
kunnen onder andere zijn: het in termijncontracten vastleggen van een
prijs voor een toekomstige aankoop
(futures) of opties (zie hieronder). Op
deze manier wordt de volatiliteit van
de kosten van een investering beperkt.
Hedgen zou moeten leiden tot een ‘opportunity’ voordeel. Onder ongunstige
omstandigheden kan hedgen echter
ook leiden tot een opportunity nadeel.

Call en put opties
Een optie is het recht (maar niet de
plicht) om een onderliggende waarde
van een financieel product te kopen
(call) of te verkopen (put) binnen een
afgesproken periode en tegen een prijs
die vooraf is vastgesteld. Opties zijn derivaten, ofwel afgeleide producten. Dit
wil zeggen dat de waarde van de optie
is gebaseerd op de huidige waarde van
het onderliggende product, de looptijd,
de bewegelijkheid van de prijs van de
onderliggende waarde (volatiliteit), de
afgesproken waarde aan het einde van
de looptijd en de rente.
SCOPE juni 2011
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Beschikbaarheid
In 1977 werd de noodklok geluid door
de Club van Rome, een particuliere
stichting van wetenschappers met een
bezorgde blik op de toekomst van de wereld. Rond het jaar 2000 zou alle olie in
de wereld op zijn. Maar zoals iedereen
weet, is deze voorspelling niet uitgekomen. Bijl: “Vanwege allerlei technische

“Club van Rome: in
2000 geen olie meer”
ontwikkelingen is het vinden van nieuwe oliebronnen steeds succesvoller. De
beschikbaarheid van kerosine is daarom

Robert Bijl

General Manager Fuel bij Air France-KLM
Leeftijd 58 jaar
Studie Economie aan de Hogeschool voor
Economische Studies (HES)
Afstudeerrichting Bedrijfseconomie
Favoriete vliegbestemming Thailand

nog nooit zo hoog geweest. Een goed
voorbeeld is Shell, dat in Qatar bezig is
met een Gas to Liquid project (GTL); het
omzetten van gas in vloeibare vorm.”
De hoge prijs van olie verklaart Bijl niet
zozeer door het vraag en aanbod proces.
Voornamelijk geopolitieke situaties zoals de onrust in het Midden Oosten en
terroristische aanslagen hebben effect
op de prijs. De vraag naar olieproducten zal volgens hem overigens wel wat
dalen. Bijl legt uit: “De markt laat een
bepaalde mate van elasticiteit zien. De
opkomst van de hybride auto’s bijvoorbeeld, zal een negatief effect hebben op
de vraag naar olieproducten.”

Wij willen ons graag positioneren als de
koploper op gebied van duurzaamheid.
Het grote probleem van biobrandstof is
echter dat de kostprijs drie tot vier keer
hoger ligt dan die van reguliere kerosine. Ook de beschikbaarheid is nog
niet optimaal, doordat de productie nog
op gang moet komen. Technisch kan
het. Dat heeft KLM laten zien. Nu moeten ook overheid, industrie en de hele
samenleving aan de slag, zodat KLM
over een continue stroom verantwoorde
brandstof kan beschikken.”

Air France-KLM houdt voor haar kerosine-inkoop de marktprijs van ruwe olie
nauwgezet in de gaten. Vanwege de effecten die deze prijs kan hebben op de
winstgevendheid, zal een goed inkoopbeleid daarom een cruciale rol blijven
spelen in de concurrentiestrijd tussen
luchtvaartmaatschappijen.

Biobrandstof
Om het heft toch in eigen handen te
houden en om te anticiperen op toekomstige milieuontwikkelingen, heeft KLM
het bedrijf SkyEnergy opgericht om een
extra impuls te geven aan de verduurzaming van de luchtvaart. Zij stimuleert
de ontwikkeling van biobrandstof, gemaakt met behulp van algen. De eerste
passagiersvlucht, waarbij de biobrandstof voor vijftig procent met standaard
kerosine werd gemixt, werd al in 2009
succesvol afgerond. “Om commerciële
vluchten in de toekomst ook mogelijk te
maken,” zo legt Bijl uit, “moet nog wel
de certificering rond worden gemaakt.
juni 2011 SCOPE
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Thema Olie
Investeringen waarmee olie ‘economisch’ uit de grond gehaald kan worden,
kunnen wat Peakoil Nederland betreft beter meteen aan alternatieven
worden besteed. De visie van Peakoil kan internationaal op kritiek rekenen,
Simon Kalf verdedigt de standpunten.
TEKST Jasper Schuijbroek

Olie is een doodlopende weg
In een wereld waarin 37 procent van
de energieconsumptie, 98 procent van
het transport en 99 procent van de industriële landbouw afhankelijk is van
olie, is een open discussie over de duurzaamheid van olieproductie essentieel.
Stichting Peakoil Nederland, onderdeel
van de internationale Association for
the Study of Peak Oil & Gas (ASPO),
maakt zich hard voor een strenger oordeel over de resterende olievoorraden en
verschijnt vaak in de media. Simon Kalf
noemt dat ook Clingendael soepel is in
haar oordeel over de olievoorraad.

“Wij en Clingendael
hebben een sterk
verschillende visie op
olievoorraden”
Peak demand
Volgens Peakoil treedt op een gegeven
moment het fenomeen ‘peak demand’
op. Simon Kalf: “Door stijgende exploratie- en exploitatiekosten zijn olieproducenten gedwongen olievaten te verkopen tegen een prijs die de economie niet
meer op kan brengen. Deze bovenlimiet
aan de olieprijs is in principe een percentage van het bruto nationaal product
van een land.”
Mogelijke gevolgen van peak demand
zijn gedwongen grote besparingen of
een nieuwe recessie. Uiteindelijk zal de
olieprijs volgens Peakoil op een plateau
blijven van circa 150 dollar.
Wanneer peak demand in de context van
geopolitiek wordt geplaatst, blijkt dat de
OPEC-landen door subsidies op benzine
en een groeiende populatie minder zullen gaan exporteren. Westerse landen
zullen zich moeten inspannen om leSCOPE juni 2011
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“Er zijn zes nieuwe
Saudi-Arabië’s nodig
om de vraag naar olie
op te vangen”
International Energy Agency (2008)

verzekerheid te waarborgen; dit alles
terwijl China met langetermijncontracten olie-export opeist. Als peak demand
optreedt, bevindt Nederland zich dus in
een benarde situatie.
Ecologische aspecten
Naar alternatieven voor conventionele
oliewinning, bijvoorbeeld het fabriceren
van olie door gas of kolen vloeibaar te
maken, wordt door olieproducenten al
zeer lange tijd onderzoek gedaan.
“De techniek Liquified Natural Gas
(LNG) is een methode om gas via schepen te vervoeren, bij hoge druk en zeer
lage temperatuur. Dat kost flink wat
energie en bovendien verliest het schip
1 procent van haar lading per dag via
lekkage van methaan, een broeikasgas
dat 21 keer zo sterk is als CO2,” aldus Simon Kalf. “Een andere techniek is Gas
to Liquid (GTL), waarbij methaan verrijkt wordt met extra C- en H-atomen
om lange ketens hydrocarbonaten te
maken (het door de Duitsers in WOII al
gebruikte Fischer-Troppsproces).”
Peakoil zet grote vraagtekens bij de
enorme investeringen in deze technieken: de Energy Return on Energy Invested (EROEI) is 2:1. Bij conventionele
ruwe olie lag de EROEI op 80:1. “Naast
de relatief grote CO2-uitstoot en inefficiëntie van deze processen zou het gaan
om een productie van maximaal één
miljoen vaten per dag, terwijl nu al een
afname in bestaande olievelden van 4
miljoen vaten per dag gecompenseerd

40%
Olieproductie
sinds 1856

Olieconsumptie
sinds 1985

Peakoil Nederland olieconsumptie

moet worden. “De afname in bestaande olievelden wordt misschien wel het
meest onderschat in discussies. Gigantische investeringen in onconventionele
bronnen, terwijl deze de afname nooit
zullen compenseren, zijn in onze ogen
zinloos,” aldus Simon Kalf. “Fossiel is
een doodlopende weg, gebruik een deel
van die enorme investeringen direct
voor duurzame alternatieven en gebruik
olie zo lang mogelijk voor cruciale toepassingen als vliegverkeer.”

01 Een biobrandstofproject van Shell

Het ASPO perspectief
01 Exploratie van nieuwe olievelden is
niet duurzaam, omdat de groeiende
productie de ontdekkingen ontstijgt

04 De vraag naar olie zal
toenemen, met een sterke groei in
ontwikkelingslanden

02 Exploitatie van beschikbare,
buitengewoon goedkope olie is
verleden tijd in bijna alle oliegebieden

05 Tekorten zullen ontstaan, gezien
significante voorraadtoenamen
uitblijven

03 De kosten van exploratie en
exploitatie stijgen tot ongekende
hoogte, hetgeen uiteindelijk de
marktprijs verder op zal drijven

06 Bovengrenzen aan de marktprijs
herstellen de balans, helaas tegen
grote sociale kosten
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De
toekomst
is nu
Er zijn weinig dingen
zo onvoorspelbaar als
de toekomst. Maar
over één ding zijn we
het allemaal eens; de
wereldvoorraad aan
ruwe olie is eindig en
vroeg of laat zullen we
moeten uitkijken naar
een alternatief.
TEKST & RESEARCH Jorik Kreuwels

De eerste industrie is pas terug te vinden na de ontwikkeling van de stoommachine, rond 1750. Het op grote schaal
gebruiken van fossiele brandstoffen was
een direct gevolg van deze ontwikkeling. Net als een forse bevolkingsgroei
en de daaraan gekoppelde groei in energiegebruik per hoofd van de bevolking,
een trend die vandaag de dag nog altijd
zichtbaar is. De chemische industrie
verwacht daarom dat ergens tussen 1750
en 2250, een periode van vijf eeuwen,
de economische oliepiek zal worden bereikt waardoor we genoodzaakt zijn om
over te stappen op alternatieven. Maar
wat komt er allemaal kijken bij olie-onafhankelijkheid en leveren niet-fossiele
technologieën in de toekomst voldoende
capaciteit of gaan we toch meer gebruik
maken van fossiele alternatieven zoals
steenkool en gas?

01
SCOPE juni 2011

22

01 De ‘catwalk’ van Dow Chemical
in Terneuzen (foto: Emerson Process
Management)

Ontwikkeling en afhankelijkheid
De mate van olie-afhankelijkheid valt
zeer moeilijk uit te drukken. Een blik
op de wereldbevolking laat zien dat
het rijke Westen ongeveer 15 procent
van de totale wereldbevolking vormt.
Echter, gemeten naar klimaatneutrale
CO2-productie hebben we zes planeten
nodig gehad voor onze ontwikkeling,
zodat het wereld gemiddelde nu ongeveer op 1,2 planeet ligt. Naast het
broeikaseffect heeft dit onder andere
tot gevolg gehad dat er een enorme
scheefgroei heeft plaatsgevonden in
de wereld. Zo is de levensverwachting
in de rijke landen in de laatste 200 jaar
gegroeid van 30 jaar naar 80 jaar en het
inkomen ten opzichte van arme landen is gegroeid van een factor 3 naar
een factor 80! Hoewel dit aangeeft dat
het ‘gebruik’ van deze zes planeten wel
heeft geleid tot zichtbaar resultaat, kan
dit niet worden goedgekeurd. Het is
belangrijk om in te zien dat 2,5 miljard
Aziaten deze ontwikkeling niet op een
soortgelijke manier kunnen realiseren.
Naast het feit dat er dan werkelijk niets
overblijft, zou de planeet namelijk een
enorme CO2-klap krijgen.
Daarnaast zien we dat de industrialisatie van deze relatief kleine groep westerlingen ook heeft geleid tot nieuwe
technologieën die zich in een hoog
tempo verspreiden over de overige
85 procent van de bevolking. Doordat
deze ‘arme’ landen niet verankerd zijn
met het fossiele systeem worden ze
nauwelijks geremd door de problemen

15%

die het Westen nu tegenkomt met betrekking tot het omschakelen van een
fossiele naar een niet-fossiele samenleving. Door het toegankelijk worden
van communicatiemiddelen verloopt
hun ontwikkeling bovendien veel vlotter dan de Westerse in de afgelopen
250 jaar. Ze slaan als het ware enkele
(Westerse) generaties over en komen
veel sneller tot een maatschappij die
onafhankelijk is van olie. De hoop en de
verwachting ligt volgens de Strategic
Area Energy (TU/e) dan ook bij het feit
dat opkomende economieën van hun
huidige landbouw economie direct
overstappen op een bio- en solar-based
economie. Waarbij ze de industrialisatie die het Westen heeft doorlopen, en
die gepaard is gegaan met hoge vraag
naar fossiele brandstoffen, overslaan.
Om geheel onafhankelijk te worden
van olie zullen we echter een stapje
verder moeten gaan. Olie wordt namelijk niet alleen gebruikt door de
industrie, maar wordt ingezet voor
grofweg drie functies: brandstof/
transport, energie en voedselproductie. De laatstgenoemde wordt vaak
over het hoofd gezien. Onze huidige
manier van voedsel verbouwen is namelijk erg energierovend; gewassen
worden massaal op een centrale plek
verbouwd, worden aldaar gevoed met
kunstmatige (uit aardgas en aardolie
gewonnen) voedingsstoffen en worden
vervolgens machinaal geoogst, verpakt
en verscheept. Hetzelfde zien we te-

De wereldbevolking

Het rijke Westen vormt ongeveer 15 procent van de
wereldbevolking (nu circa 6,9 miljard personen)

600%

“Om een vrachtwagen
in beweging te krijgen,
heb je een liter diesel
nodig”
Rick Harwig
Directeur Strategic Area Energy
Technische Universiteit Eindhoven

rug bij vleesproductie; varkens worden
getransporteerd van Nederland naar
Italië om aldaar te worden geslacht en
als Parmaham terug te keren naar Nederland voor consumptie. Als we dan
bedenken dat we te maken hebben
met een eindige voorraad aan fossiele
brandstoffen en de groeiende wereldbevolking dan is het gemakkelijk in te
zien dat de voedselproductie vroeg of
laat onder druk komt te staan. Het ligt
dan ook in de lijn der verwachting dat
we in de toekomst steeds vaker lokale
producten gaan consumeren.
Maar ook gaan we weer zelf producten
verbouwen. Zo zijn er tal van groenten
en fruit die gewoon in de gemiddelde
achtertuin kunnen groeien. Permacultuur is dan ook een van de termen
van de toekomst, waarbij het om het
behouden van kringlopen draait. Met
behulp van deze kringlopen creëer je
veerkracht en duurzamere productie.
Dat permacultuur nodig is, blijkt wel
uit de verwachting dat 70 procent
van de bevolking over enkele jaren in
steden leeft. Steden die vaak gelegen
zijn aan delta’s vanwege de watervoorziening, maar ook steden die nog
niet eens gebouwd zijn, omdat de bevolkingsgroei voor 98 procent in de
ontwikkelende landen plaatsvindt. Je
spreekt dan al snel over 800 miljoen
mensen voor wie duurzaam onderdak
moet worden gebouwd.

De CO2-productie

Tijdens haar groei produceerde het Westen zes keer de
CO2-neutrale uitstoot voor de gehele wereld
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Alternatieven
De aantrekkelijkheid van olie is de hoge
energiedichtheid, hetgeen inhoudt dat
je met weinig volume een grote hoeveelheid energie kunt opwekken. Daarnaast kun je met chemische en fysische
scheidingstechnieken materialen uit
olie maken die interessant zijn voor de
verdere ontwikkeling van de mensheid.
Als we praten over alternatieven wordt
er altijd gezocht naar dezelfde eigenschappen waarbij we bovendien een
duidelijk onderscheid maken tussen
fossiele en niet-fossiele alternatieven.
Als fossiele alternatieven voor olie komen gas en steenkool in aanmerking.
Zowel de gasvoorraad als de steenkoolvoorraad is vele malen groter dan de
huidige voorraad olie. Er kleven echter
enkele dure nadelen aan het overstappen op fossiele alternatieven. Een van
de belangrijkste is de natuur. Als het
klimaatverhaal klopt, moeten we heel
snel op onze CO2-productie gaan letten. De eerder genoemde steden liggen voornamelijk in delta’s en zowel
bij de winning als de bewerking van
steenkool komt veel CO2 vrij. We hebben afgelopen maanden in Japan kunnen zien wat water kan aanrichten,
hetgeen aantoont hoe verontrustend
de stijging van de zeespiegel is. Steenkool is derhalve geen langetermijnoplossing. Voor de korte termijn zien we
dat aardgas een gedeelte van de vraag
naar olie gaat overnemen. Aardgas is
niet alleen gemakkelijker te winnen,
het is ook nog eens vele malen schoner
dan steenkool. Echter, we hebben nog
altijd te maken met de eindigheid van
de voorraad, het is daarom eerder een
vorm van uitstellen van niet-fossiele
alternatieven dan een volwaardig alternatief voor ruwe olie.
Bij de niet-fossiele alternatieven staat
de zon letterlijk bovenaan. Zonneenergie is het meest evidente alternatief; er is ruimvoldoende straling en
naar schatting blijft onze zon dezelfde
straling de komende vijf miljard jaar
constant leveren. Bovendien is zonneenergie voor meerdere doeleinden te
gebruiken. De bekendste vormen zijn
het opvangen van de warmte en het
omzetten van zonne-energie in elektriciteit, die al dan niet kan worden opgeslagen. Wat de meeste mensen niet
weten, is dat je ook chemische reacties
kunt uitvoeren met zonne-energie en
SCOPE juni 2011
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02
biomaterialen. CO2 en water zijn bijvoorbeeld om te zetten tot koolwaterstoffen, waarmee je je eigen olie kunt
maken. Maar ook brandstoffen zijn op
deze manier te binden waarbij je een
gesloten cyclus creëert, omdat je CO2
toevoegt om de brandstof te maken,
maar later weer uitstoot in een verbrandingsmotor. Desalniettemin zijn
de verwachtingen dat we teruggaan
naar een lokalere samenleving met
een heel hoogstaande mate van technologie; fusie-energie. Een technologie
met een grote toekomst: veertig jaar
geleden moest men namelijk nog een
miljoen keer meer energie toevoegen
aan het proces dan dat het opleverde,
inmiddels is dit verbeterd naar een
één op één verhouding. Dat er veel
mensen in deze technologie geloven,

“De grootste joint
venture ter wereld is
de bouw van ITER”
Rick Harwig

wordt aangetoond door de grootste
joint venture ter wereld; de bouw van
ITER in Cadarache (Frankrijk). In de
komende twintig jaar zal hier moeten worden aangetoond of het proces
werkt of niet. Een laatste stroming op
het gebied van zonne-energie ligt wederom bij de bebouwde omgeving. Steden zullen een ander uiterlijk krijgen:
gebouwen zullen minder afhankelijk
worden van energie door slimme passieve ontwerpen en steden zullen veel
gebruik gaan maken van groene gevels
en daken die vaak voorzien zijn van
zonnecellen. Bovendien verloopt het
verkeer gelaagd en dat is belangrijk om
het verkeer te laten doorstromen; het
scheelt je een factor twee in efficiëntie
van het energiegebruik. Een vrachtwagen heeft bijvoorbeeld een liter diesel
nodig om op gang te komen.

03

04
02 ITER na voltooiing (illustratie: ENGAGE)
03, 04 ITER anno 2011 (foto’s: F4E)

Hoewel de zon de grootste potentie
heeft om uit te groeien tot onze hoofdenergieleverancier, zijn er natuurlijk
nog andere niet-fossiele alternatieven
die vooral op korte termijn ingezet
zullen worden om energie mee op te
wekken. Waterkracht is zo’n alternatief, maar het smelten van gletsjers
en binnenvaart zal de groei hiervan
hoogstwaarschijnlijk doen afremmen.
Wind is een ander voorbeeld, hoewel
dit alternatief financieel aantrekkelijk
is, geldt hiervoor dat er weinig ruimte
is voor windmolenparken en dat de
energieproductie erg grillig is, terwijl
men op zoek is naar een constante
stroom. Als laatste hebben we nog de
biomaterialen waarmee we bijvoorbeeld biogas kunnen produceren. Het
grote nadeel aan dit alternatief is dat
mensen ervan uitgaan dat er zoiets bestaat als natuurlijk afval. Echter in de
natuur is niets afval en de mens zal dus
altijd een gevaar vormen, omdat deze
een natuurlijke kringloop onderbreekt.

Financiën

Conclusie

Bijna alle alternatieven en/of oplossingen vragen om grote investeringen. Het
oppompen van olie wordt steeds moeilijker, zo zal er steeds dieper moeten
worden geboord of zullen er duurdere
technieken moeten worden toegepast
om olie beschikbaar te houden. In de
teerzanden van Canada is men bijvoorbeeld al deels gestopt met het verder
ontginnen omdat het simpelweg te
duur werd. Hier moest je een vat olie
toevoegen om twee vaten te winnen.
Daarna moest men de gewonnen vaten nog omzetten in bruikbare brandstoffen. Je kunt je voorstellen dat dit
geheel waarschijnlijk niet rendabel is.
De olieprijs en de daaraan gekoppelde
energieprijs is de grootste drijfveer om
een techniek af te stoten of juist een
nieuwe markt te genereren. In Duitsland is ervoor gekozen om door middel
van subsidies voor zonnepanelen geld

Markttechnisch zullen we de komende
vijftig jaar nog veel gebruik maken van
fossiele grondstoffen zoals olie, steenkool en gas. Hoewel deze energiebronnen niet snel uit onze samenleving zullen verdwijnen, zal het olieafhankelijke
deel van de economie steeds grotere
klappen krijgen bij stijgende olieprijzen omdat het olie-onafhankelijke deel
als alternatief gaat dienen. Met enige
zekerheid kunnen we zeggen dat de
bevolking de komende veertig à vijftig
jaar blijft groeien. Daarna komen we

“Er komt een dag
waarop we de
literprijs van benzine
aan de pomp weigeren
te betalen”
los te krijgen bij particuliere investeerders. Door de particulieren financieel
te ondersteunen zijn ze veel sneller bereid om zelf ook in de buidel te tasten,
waardoor er een nieuwe markt is gegenereerd. Een markt die concurrerende
prijzen kan gaan bieden naarmate de
leercurve vordert, maar ook een markt
die vooroploopt ten opzichte van andere Europese landen. Het ontstaan van
deze markt is, net als de hybride auto’s
van de laatste jaren, een voorbeeld van
de gefaseerde verandering. We worden
langzaam maar zeker minder afhankelijk van olie gerelateerde energieopwekkers en we betalen er allemaal
voor. Want degenen die investeren in
groene oplossingen betalen minder
voor hun energie en degenen die niet
investeren, betalen hoge energie- en
brandstofprijzen. Maar ook subsidies
van de overheid komen eigenlijk uit
onze zakken. Uiteindelijk kun je zeggen: “Vele kleine beslissingen leveren
een groter momentum op dan één
grote beslissing.”

“De meest evidente
vorm van niet-fossiele
alternatieven is
zonne-energie”
hopelijk tot een constante bevolking
met een constant energieniveau. De
hieraan onlosmakelijk verbonden groei
in energiebehoefte zal worden opgevangen door niet-fossiele alternatieven
waardoor deze een veel groter aandeel
van de totale energiemarkt zullen vertegenwoordigen. Om ook daadwerkelijk een realistisch energieniveau te
bereiken, zullen we echter vijf keer zo
efficiënt met energie moeten omgaan.
Daarnaast zullen we steeds meer mensen naar de stad zien trekken en zul-

3,8%

len deze steden uitgroeien tot levende
gebieden. Permacultuur gaat gepaard
met groene steden waar de mensen leven in het centrum en voedsel verbouwen in het randgebied eromheen.
Maar ook olieboeren zullen blijven bestaan. Door te investeren in massale
vormen van zonne-energie, zoals de
Desert Tech Parken rond de evenaar,
zullen multinationals hun inkomsten
proberen veilig te stellen. Helemaal
onafhankelijk van olie zullen we nooit
zijn, eventuele plantaardige alternatieven zullen nodig blijven voor bijvoorbeeld toepassingen als smeermiddel.
Misschien wel het allerbelangrijkste
is om in te zien dat we al middenin de
transitie zitten. Olie-onafhankelijkheid
komt daarbij steeds meer aan het oppervlakte. In het bedrijfsleven zien we
Philips bijvoorbeeld vastleggen in haar
jaarverslag het energieverbruik over de
gehele productportfolio met de helft
zal worden verminderd in vijf jaar tijd.
Op politiek vlak stelt de Europese Unie
steeds meer eisen aan nationale regeringen met betrekking tot uitstoot
van CO2, energiegebruik en vergunningen voor nieuwbouw. En particulieren
stappen over op hybride voertuigen
en plaatsen zonnecellen op woningen.
Kortom: de toekomst is nu!

Duurzaam energieverbruik

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale
energieverbruik van Nederland is 3,8 procent (2010)

5%

4%
Vervoer
3%
Warmte
2%

1%

Elektriciteit

0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Centraal Bureau voor de Statistiek aandeel hernieuwbare energie in totaalverbruik Nederland
Hernieuwbare energie is afkomstig van natuurlijke processen die constant worden aangevuld
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Wat zeggen experts?
01

02

Olievoorraad

Raakt de voorraad olie ooit op?

Olie-onafhankelijkheid

Kunnen we in de toekomst olie-onafhankelijk worden met behoud van onze levensstandaard?

06
03

Transitie

Hoe gaat de transitie naar alternatieven verlopen?

Arjan de Vries

Business Manager van Resilient Culture

Rick Harwig

Directeur Strategic Area
Energy aan de Technische
Universiteit Eindhoven
Rick Harwig promoveerde in
1977, waarna hij in 1978 in
dienst trad bij Philips Research.
Van 2000 tot 2007 was hij
voorzitter van het management van Philips Research op
de High Tech Campus, waarvan
de laatste drie jaar tevens als
CEO. Na 2007 bleef hij nog enkele jaren betrokken bij Philips
als CTO, tot hij in april 2010 definitief afscheid nam.
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03

De voorraad olie is eindig. In die zin zal de olie wel
opraken, maar of hij helemaal verdwijnt is nog niet
te voorspellen.
Onze levensstandaard is gevormd door Westerse begrippen. De rest van de wereld heeft een hele andere
levensstandaard. Deze verandert vele malen sneller
dan die van het Westen. Als we niet vele malen effectiever met onze energie omgaan, zullen we moeten inleveren door de groei van de rest van de wereld.
Arme landen maken daarentegen grote stappen en
zijn minder afhankelijk van olie dan de landen die nu
al ver ontwikkeld zijn.
Alle initiatieven kosten ontzettend veel geld, maar
dit betekent niet dat er niets gebeurt. Over het algemeen zal de overgang gefaseerd verlopen. Je
ziet het langzaam maar zeker al terugkomen in de
auto-industrie, waar de hybride voertuigen steeds
populairder worden. Bij de energieproducenten van
Duitsland, die particulieren door middel van subsidies proberen te triggeren om zonne-energie op te
wekken. Maar ook gebouwen in China tonen aan dat
we ons bewust zijn van de benodigde veranderingen.
Ontworpen in Nederland, maar in China gebouwd.
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Nee, de olie raakt nooit op! Op een gegeven moment
kost het meer om olie op te pompen dan het oplevert.
Het is niet realistisch om onze huidige levensstandaard af te zetten tegen de afhankelijkheid van olie.
Hiervoor moet er namelijk eerst een definitie zijn van
onze huidige levensstandaard. Om onafhankelijk te
kunnen gaan leven van olie moet er veel veranderen
in onze samenleving, die gebouwd is op het wereldwijde oliesysteem. Daarom kun je je beter afvragen
hoe lang we nog op het oliesysteem vertrouwen en/
of wanneer we gaan overstappen. Door lokaal te
gaan denken en gebruik te maken van bijvoorbeeld
permacultuur is er een toekomst mogelijk die veel
onafhankelijker is van olie en daarmee veerkrachtiger en duurzamer is.
De maatschappij zal in steeds grotere mate de voordelen van bijvoorbeeld permacultuur inzien. We
zien dat steeds meer projecten zich hier op richten.
Er zullen meer initiatieven moeten komen om de
transitie van fossiel naar niet-fossiel succesvol te laten verlopen. Op dit tempo voorzie ik namelijk een
capaciteitsprobleem. Als we vandaag de dag de oliekraan dichtdraaien, stort de wereldvoedselproductie
bijvoorbeeld helemaal in. Als er geen schepen meer
varen en vrachtwagens meer rijden zullen we lokaal
eten moeten gaan verbouwen en consumeren. Maar
ook energiecentrales zullen stilvallen waardoor we
zonder elektriciteit komen te zitten, wat het onderzoek naar en de productie van alternatieve energieopwekkers weer vertraagt. Daarom moeten we
ervoor zorgen dat de beschikbare fossiele energie
voldoende wordt ingezet om alternatieven te ontwikkelen. Er is immers energie nodig om energie op
te wekken en momenteel hebben we nog tijd, geld
en energie om te ontwikkelen. Maar deze ruimte
wordt, mede door het zich in hoog tempo ontwikkelende klimaatprobleem, met de dag kleiner.

05 Rick Harwig
06 Arjan de Vries (foto: Jasper Schuijbroek)
07 Duurzame akker (foto: Dow Chemical)
08 Dow Chemical Terneuzen (foto: Emerson
Process Management)
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Matthijs Ruitenbeek & Henk Hagen
Senior R&D Scientists bij Dow Chemical Oil & Gas
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Permacultuur en
groene steden
Permacultuur is een breed begrip dat gebouwd is op kernwaarden als duurzaamheid, veerkracht en de kringloop. Het idee is
dat er beter naar de natuur wordt geluisterd
en dat het natuurlijk evenwicht van onder
andere de grond in stand wordt gehouden
zonder kunstmatige voedingsstoffen. In
onze huidige samenleving wordt landbouwgrond op massale wijze uitgeput door op
grote velden hetzelfde gewas te verbouwen.
Om dit continu te kunnen blijven doen, worden er kunstmatige voedingsstoffen aan
toegevoegd die het gewas laten groeien,
maar die niet altijd goed zijn voor de natuur.
Permacultuur probeert op kleinere schaal
groenten en fruit te verbouwen om zo een
evenwichtigere en veerkrachtigere voedselproductie tot stand te brengen. Door lokaal
te verbouwen wordt voedsel veel minder afhankelijk van energie en daarmee ook minder afhankelijk van olie. Gewassen hoeven
niet massaal te worden bespoten; omdat ze
verspreid staan en doordat er veel verschillende gewassen door elkaar heen staan,
blijft het natuurlijk evenwicht in stand.
Momenteel past Resilient Culture permacultuur toe in stedelijke gebieden. Nieuwe
technieken zoals verticaal planten zijn hierbij geen uitzondering en dragen bovendien
bij aan de leefbaarheid, het sociale karakter
van de buurt en het oplossen van het klimaatprobleem.

02

03

Ruwe olie wordt op termijn te duur om te winnen. Op dat moment zullen
wij aangewezen zijn op alternatieven die dezelfde eigenschappen hebben
als plantaardige olie of gas. Dow Chemical is een chemiebedrijf dat de chemicaliën noodzakelijk voor olie- en gaswinning produceert. Echter, slechts
10 procent van een vat olie wordt voor chemicaliën gebruikt, waardoor je
zou kunnen stellen dat als we iets minder brandstof zouden maken, we iets
langer met de chemie op basis van olie kunnen doorgaan.
Wat je ziet, is dat we steeds meer energie nodig hebben om onze levensstandaard op pijl te houden en dat er een competitie gaande is tussen het
gebruik van olie voor energie en het gebruik van olie voor ander zaken. Voor
sommige toepassingen zijn er genoeg alternatieven, voor andere weer niet.
Voor de eerste 250 jaar zijn we voorzien van koolstoffen in de vorm van
steenkool en gas, die uiteindelijk ook zijn te kraken. Maar hier zijn natuurlijk
weer kosten aan verbonden, laat staan risico’s voor de natuur. Bij een hoge
olieprijs is het momenteel aantrekkelijk om naar deze alternatieven te kijken. Dat neemt echter niet weg dat we nog steeds afhankelijk zijn van olie.
Er zijn simpelweg investeringen gedaan die pas over tientallen jaren zijn terugverdiend, waardoor deze bedrijven er baat bij hebben de olieafhankelijkheid in tact te houden. Een ander probleem is het distributienetwerk, als alle
auto’s in Nederland elektrisch willen gaan rijden, bespaar je inderdaad veel
brandstof, maar moet er veel meer elektriciteit worden opgewekt.
Aangezien de wereld nog altijd in ontwikkeling is en alle Chinezen bijvoorbeeld in auto’s willen gaan rijden, zorgt de marktwerking ervoor dat de olieprijs omhoog gaat. Een hoge olieprijs staat garant voor een hogere naftaprijs
en dat is het hoofdbestanddeel bij Dow. Als deze prijs te hoog wordt, zullen wij gaan kijken naar alternatieven. Op de korte termijn zal dat gas zijn,
aangezien dit aantrekkelijke chemische eigenschappen heeft en de voorraad
vele malen groter is dan de voorraad ruwe olie. Op de lange termijn is steenkool een mogelijkheid. Echte verandering komt echter pas tot stand op het
moment dat de particuliere klant niet meer voor zijn benzine wil betalen.
Marktwerking zal uiteindelijk de doorslaggevende factor zijn, eventueel beperkt of gestimuleerd door de politiek. Maar er komt een dag waarop we de
prijs voor een liter benzine weigeren te betalen.
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WE ARE SCOUTING FOR BRILLIANT MINDS ONLY
START YOUR CAREER IN TRADING

APPLY AT WWW.OPTIVER.COM

Carrière
Als Business Engineer werkt Pieter de Mulder in het hart van ASML, dat
vanuit Veldhoven de wereld voorziet van ‘state-of-the-art’ chipmachines. In
de dynamische markt van chipmachines is het cruciaal optimaal gebruik te
maken van de capaciteit.
TEKST & FOTOGRAFIE Marcel van Eupen

Capaciteitsplanning
is cruciaal
Van consultant naar teamleider
Een Senior Business Engineer bij ASML
word je niet zomaar. De ervaring die Pieter de Mulder als interne consultant bij
Philips heeft opgedaan, komt hem dan
ook goed van pas bij zijn nieuwe baan.
“Het was leuk om veel departementen
van Philips te zien en zo verschillende
ervaringen op te doen, maar dat houdt
ook in dat je vaak maar kort werkt op één
locatie. Na een tijdje is het prettig om
langer op één plek te blijven en te zien
wat het resultaat is op de langere termijn,” aldus Pieter. Uiteindelijk vormde
dit de basis voor de overstap naar zijn

huidige functie als Senior Business Engineer bij ASML.
Na jaren van consultingwerk voor andere bedrijven geeft Pieter nu zijn eigen
werkgever advies over planning, hetgeen hem ook meteen veel verantwoordelijkheid geeft binnen ASML. “Capacity Requirements Planning (CRP) is
een belangrijk deel van Master Scheduling dat de mogelijkheden van ASML
bepaalt voor de komende anderhalf jaar.
Om deze Master Scheduling zo goed
mogelijk te doen, brengt Master Scheduling input van verkoop, productie en
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“Ik wil graag mensen
laten groeien, zorgen
dat ze het beste uit
zichzelf halen”

Eindhovense
werkwijze
Pieter de Mulder heeft bij twee van de grootste high-tech bedrijven uit de regio Eindhoven gewerkt: Philips en ASML. “Bij beiden is
een zelfde soort bedrijfscultuur merkbaar,
wat onder andere komt doordat ASML vroeger een onderdeel was van Philips. Ondanks
dat het al zeventien jaar zelfstandig is, merk
je dat nog steeds. Daarnaast zijn het beide
multinationals, waardoor de bedrijfsculturen vergelijkbaar zijn. Dit kun je vergelijken
met een mammoettanker; de tijd voor er
iets veranderd wordt, is groot.”
Toch zijn er verschillen: “Bij ASML maken
we slechts één product, waardoor ASML
een vrij transparante organisatie is. Dat van
de 9.500 werknemers er 7.000 hier in Veldhoven werken, is een ander groot verschil.
Philips is natuurlijk een stuk groter en heeft
een veel groter productportfolio.”

inkoop zo goed mogelijk samen.” Pieter
zorgt dat de productiecapaciteit overeenkomt met de Master Scheduling. Het
juist inzetten van kostbare resources
als mensen, cabines (de cleanrooms) en
test tooling is essentieel voor de winstmarge van ASML. ASML werkt in een
sterk cyclische markt, waar fabrikanten
de chipmachines vooral nodig hebben
bij economisch hoogtij. Planning is dus
erg belangrijk. Pieter coacht een team
van Business Engineers in het maken
van de complete CRP. “Het coachen is
zeker een waardevolle toevoeging op
mijn baan, ik wil mensen graag laten
groeien.”
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Ondanks dat er bij ASML minder hectiek is dan bij zijn baan bij Philips zijn
er nog genoeg uitdagingen: “Het gebruik van verschillende tooling in Excel
en onduidelijk omschreven processen
maken het werk lastig. Mijn uitdaging is
dus om meer structuur aan te brengen
in het maken van planningen en misschien nieuwe software aan te schaffen
om dit te verhelpen. De kennis uit mijn
studie Technische Bedrijfskunde komt
zeker terug. Bijna alles wat ik geleerd
heb, gebruik ik in mijn werk, vooral de
vakken over planning.”

“Planning bevindt
zich in het hart van
de organisatie”
Toekomst
Pieter voelt zich thuis bij ASML en daarom blijft hij voorlopig bij ASML, in de
functie die hij nu vervult. “Er is voldoende uitdaging en daarnaast is het de regel
dat zodra je hier komt werken, je twee
jaar lang dezelfde functie behoudt.” Tot
zijn pensioen dezelfde baan hebben,
wil Pieter ook niet: “Ik zou graag hierna
naar het management gaan, want ik
werk graag met mensen en wil ze laten
groeien.” Dit was ook de aanleiding van
Pieter voor de coachende rol die hij nu
heeft.
Niet alleen Pieter, maar ook ASML wil
blijven groeien. Terwijl het interview
wordt afgenomen, is men op de achtergrond druk bezig met het bouwen van
nieuwe gebouwen. “Het bedrijf kan nog
verder groeien door het productieproces

te verbeteren, waardoor levertijden korter kunnen worden. Daarnaast liggen er
kansen bij het korter maken van de leercurve bij ASML.”
Bij ASML vond Pieter weer nieuwe uitdagingen en doorgroeimogelijkheden.
Hij geeft aan dat hij niet de enige is: “Er
zijn veel pas afgestudeerde Technisch

Pieter de Mulder

Senior Business Engineer bij ASML
Pieter de Mulder, geboren in 1976 in
Drunen, studeerde in juni 2003 af als
Technisch Bedrijfskundige aan de Technische Universiteit Eindhoven op het
gebied Quality and Reliability Engineering. Na een aantal korte dienstverbanden is Pieter in 2004 voor Philips gaan
werken, waar hij tot 2011 verschillende
functies heeft vervuld. Het grootste
deel van de tijd was hij interne consultant voor de multinational. Sinds
september 2011 is hij als Senior Business Engineer werkzaam bij ASML in
Veldhoven. In zijn vrije tijd reist Pieter
graag, daarnaast is hij ook van 2008 tot
2011 voorzitter geweest van de Alumni
Vereniging Bedrijfskundig Ingenieurs.

Bedrijfskundigen die hier komen werken, voor wie op dit moment genoeg
doorgroeimogelijkheden bestaan. Er
komen bijvoorbeeld meer managementplekken bij op een wat lager niveau. Dit
gebeurt op hoger niveau ook, maar in
mindere mate. Er zal dus wel gedrang
komen na enige tijd. Dit heeft er ook
mee te maken dat bijna al ons personeel

van hoog opgeleid niveau is, met een
HBO of universitaire studie. De capaciteit om te groeien is er dus, nu afwachten hoe het gaat lopen.”
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Carrière

Als interne consultants bij DSM werken Peter Corbijn van Willenswaard
en Sébastien Bours elke dag voor dezelfde klant. Ze hebben hierdoor veel
bedrijfsspecifieke kennis. Toch is hun werk ook heel divers.
TEKST Rick van Balkom

Van zalmkleurstoffen
tot kogelvrije vesten
Wanneer Sébastien en Peter aangeschoven zijn aan de lange tafel, begint
Sébastien te vertellen over zijn taak binnen DSM. “Wij werken bij DSM op een
afdeling die zich focust op het verbeteren van ‘Operations’, dus supply chain
en productie. Ikzelf hou me met name
bezig met veranderprojecten op productiesites, met als doel het verhogen van
de output en het verlagen van de kosten. Ik stuur daarbij een klein team van
consultants aan. De twee jaar voor mijn
huidige functie was ik zelf zo’n consultant. Toen betrof het vooral supply chain
projecten binnen de verschillende fabrieken van DSM. Zo heb ik een tijdje
in India en ruim een half jaar in Frankrijk gewerkt. De afgelopen maanden zat
ik in Japan voor een project, maar dat is
nu uitgesteld in verband met de natuurramp die daar heeft plaatsgevonden.”
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Peter is ook interne consultant bij DSM
maar richt zich meer op supply chain
projecten. “Mijn focus ligt op analyses over de gehele keten. Het kan dus
zo zijn dat bij een project meerdere
productiesites, leveranciers en klanten
betrokken zijn. De analyses kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op de
locatie van bepaalde bedrijfsonderdelen
maar ook op beslissingen over het al dan
niet uitbesteden van werk of over de inrichting van de voorraden.”
Afwisseling
Een belangrijke factor in het werk van
Peter en Sébastien is afwisseling. Peter
vertelt: “De afwisseling is een uitdaging
voor jonge professionals zoals wij. Je begeeft je telkens weer in een nieuwe omgeving die je nog moet ontdekken. Het
lijkt alsof je elke dag voor dezelfde klant

werkt omdat overal het DSM logo op
de gevel staat maar ieder project is verschillend. Er zijn businessgroepen die
materialen maken voor kogelvrije vesten, businessgroepen die kleurstoffen
maken om zalm roze te kleuren en businessgroepen die plastics maken die je in
auto’s tegen komt. DSM heeft dus een
heel divers portfolio. Dat maakt het erg
interessant, zeker met een achtergrond
in supply chain, want je ziet: er zijn veel

“Het is geen wereld
van verschil tussen
interne en externe
consultancy”
verschillende supply chains binnen het
portfolio. In de pharmaceutische wereld
heb je een supply chain van zes tot negen maanden maar bij een fabriek die
grondstoffen voor verf maakt, kan een
product in enkele dagen door de keten
gaan. Dit geeft een andere dynamiek
aan de projecten die je doet.”

betrokkenen van de beide supply chains.
Het idee is dat beide groepen iets van
elkaar leren maar ook zien dat er overeenkomsten zijn op bepaalde gebieden.
Maar ook wij gaan met ideeën en verbeterplannen naar huis. Dat is iets dat een
externe consultant niet zo gemakkelijk
zou kunnen doen.”

Sébastien voegt hier aan toe: “Zoals
Peter al eerder aangaf, vind ik dit werk
interessant om te doen aan het begin
van mijn carrière. Juist omdat DSM een
breed portfolio heeft, krijg je de kans
om de verschillende kanten van de supply chain te ontdekken. Je leert steeds
nieuwe mensen kennen, veel verschillende productieprocessen begrijpen en
daarnaast zie je veel van de wereld. Dit
merk je ook in de omgang met mensen.
In India ga je bijvoorbeeld minder direct
om met mensen dan in Nederland. Je
bouwt voor ieder project een nieuwe relatie op voor een korte tijd. Dat geeft een
extra dimensie aan het werk dat je doet.”

“Als je iets voor de
eerste keer ziet, heb je
dan een frisse blik?”
Intern versus extern
Na het verhaal van Peter en Sébastien
is nog niet duidelijk wat het verschil
in werken is tussen interne en externe
consultancy. Peter geeft zijn visie hierop. “Het is geen wereld van verschil

tussen interne en externe consultancy.
Op veel vlakken komt het werk dat wij
doen overeen met dat van een externe
consultant. Wij hebben daarentegen
een streepje voor wat betreft specifieke
kennis over DSM. Externe consultants
hebben vaak ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven maar moeten de
bedrijfsspecifieke kennis opbouwen.
Omdat wij die kennis wel hebben en
gebruik kunnen maken van ons interne
netwerk, kunnen wij snel beginnen aan
een project en komen we sneller tot de
kern van het probleem. We willen ons
intern niet zo zeer profileren als interne
consultants maar sterker als een ‘functional excellence group’. Dat lijkt misschien een andere sticker op hetzelfde
product, maar er is wel degelijk een
nuanceverschil, aangezien we werken
volgens de bedrijfsstrategie. Zo doen we
naast de typische consultancytaken ook
andere taken. Ik heb bijvoorbeeld vorige
week een benchmark gedaan van twee
supply chains. Tussen twee verschillende bedrijven zou dat gevoeliger liggen,
maar binnen DSM is dit mogelijk. We
halen tijdens een benchmark de supply
chains uit elkaar en laten dit zien aan de

Frisse blik
Men zou kunnen denken dat interne
consultants de frisse blik van een externe consultant missen, maar Sébastien
ziet dat niet per definitie zo. “Je werkt
wel binnen hetzelfde bedrijf maar de
omgeving is steeds anders omdat DSM
een divers bedrijf is. Je moet scherp blijven. Voor een project in Japan bereid
ik me anders voor dan voor een project
in Delft. Los van de verschillende producten en markten, is er ook een ander
‘mensenaspect’. Dat zorgt ervoor dat je
die frisse blik blijft houden.” Peter vult
aan: “We hebben niet vaak op dezelfde
plek gewerkt, dus wij zien veel dingen
ook pas voor het eerst. Externe consultants hebben vaak een eigen specialisatie dus ook zij zien dingen terug in de
verschillende projecten die ze doen. Als
je iets voor de eerste keer ziet, heb je dan
een frisse blik?”

Peter Corbijn van
Willenswaard
Interne consultant bij DSM

Geboortedatum 5 mei 1982 te Eindhoven
Woonplaats ‘s-Hertogenbosch
Burgerlijke staat Ongehuwd
Studie Technische Bedrijfskunde, TU/e
Hobby’s Zeilen en mountainbiken

Sébastien Bours
Interne consultant bij DSM

Geboortedatum 17 oktober 1982 te Beek
Woonplaats Eindhoven
Burgerlijke staat Ongehuwd
Studie Technische Bedrijfskunde, TU/e
Hobby’s Squashen, hardlopen en reizen
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Internationaal
Wat doe je als de
digitale media de
markt van papieren
kranten bedreigen?
Dat is een vraag
waar Newsprinters,
de drukker van
The Times en The
Sun, in het begin
van dit millennium
voor kwam te staan.
Het gevolg was een
enorme investering.
TEKST Miriam Penders

Where the timing is perfect
Drukken
De hallen van de nieuwe drukkerij van
Newsprinters in Broxbourne, vlakbij
Londen, zien er prachtig uit. De hal
waar de inkt wordt opgeslagen, wordt
gevuld door enorme tanks in de vier verschillende kleuren geel, magenta, zwart
en cyaan en pijplijnen met dezelfde
kleuren. In de volgende ruimte, met
wanden gesierd door de opdruk ‘Where
the rolls are brought in’, vinden enorme
rollen papier over de vloer hun weg van
de vrachtwagen naar de opslagplaats.
Een volledig geautomatiseerd proces
houdt bij waar elke rol is en zorgt ervoor
dat rollen volgens een First In First Out
volgorde weer gebruikt worden. Zodra
de rol uitgepakt is, moet deze op de
ideale vochtigheid gehouden worden.
Hierna wordt de rol naar de persen geleid. Er worden minder, maar wel snellere persen gebruikt dan voorheen. De
persen zijn startklaar gemaakt. Er wordt
gebruik gemaakt van een viertal aluminium platen, waarlangs het papier geleid moet worden om uiteindelijk full
color afgeleverd te kunnen worden. Na
het snijden in het juiste formaat (tabloid
of broadsheet) en het eventueel nieten
van de kranten, kunnen ze naar de verpakkingsafdeling, waar ze in een soort
draaimolen worden verpakt op een pallet. Opvallend is dat bepaalde secties
van The Sun (zondagskrant) al gedrukt
worden, voordat het weekend begonnen
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is. Dit zijn de vaste secties, die bijvoorbeeld over tuinieren en reizen gaan. Na
het vullen van de pallets gaan de kranten naar groothandels of zogenaamde
‘newsagents’. Er vindt dus geen opslag
plaats. In het geval van The Sun sorteren
newsagents de krant zodra alle secties
binnen zijn.
Distributie
De distributie is ook aangepast. Oorspronkelijk werd er door Newsprinters
voornamelijk geleverd aan groothandels. Detailhandelaars, de newsagents,
konden deze kranten daar vervolgens
ophalen. Momenteel is er steeds vaker
sprake van directe levering aan de newsagents.

“Newsagents zijn erg
veeleisend”
De newsagents zijn helaas erg veeleisend, voornamelijk met betrekking tot
de aanleverhoeveelheden en -tijden. De
newsagents verkopen het liefst zo veel
mogelijk kranten, met als gevolg dat ze
zoveel mogelijk exemplaren van Newsprinters willen. Newsprinters draagt
echter de kosten voor de kranten die aan
het einde van de dag nog in de winkel
liggen. De kosten voor de niet verkochte
kranten, die door de bezorger de volgende dag teruggegeven worden aan New-

sprinters, lopen op tot 40 miljoen pond
per jaar. Op basis van gegevens van
vergelijkbare dagen probeert Newsprinters het beste aantal exemplaren met de
newsagents overeen te komen.
Daarnaast zijn de levertijden van de
kranten belangrijk. De newsagents willen de kranten het liefst ontvangen op
het voor hun meest gunstige tijdstip.
Gezien de positie van Newsprinters,
zou je denken dat zij in staat is om de
newsagents tussen bepaalde tijden te
beleveren, zodat Newsprinters een ideale route uit kan stippelen in de regio
volgens een bepaald algoritme. Dit is
niet het geval. De reden hiervoor is de
concurrentie. Men kan zich echter afvragen of de concurrentie wel zo groot is
dat de levertijden min of meer kunnen
worden opgelegd door de klant. Veel Engelsen zijn namelijk aardig gehecht aan
hun krant, waardoor het maar de vraag
is of ze daadwerkelijk een andere krant
kopen, als hun ‘Times’ er nog niet is. De
gevolgen van de opgelegde levertijden
en de verschillende en deels tegenstrijdige belangen van beide partijen worden
geïllustreerd door het volgende voorbeeld, dat in de praktijk vaak terugkeert:
een bezorger levert om 6:00 uur in dorp
A de kranten af, rijdt daarna naar een 50
kilometer verderop gelegen dorp B en
arriveert om 9:00 uur in dorp C, dat 3 kilometer van dorp A afligt. Vanaf volgend

jaar zullen er echter initiatieven worden
gestart, die rekenen op de goodwill van
de newsagents. Het doel hierbij is dat
de kosten voor de onverkochte kranten
gereduceerd worden tot 1 miljoen pond
per jaar en dat Newsprinters meer vrijheid krijgt in de levertijden.

“Kranten met de
winnaar van de Oscars
waren al gedrukt,
voordat de uitslag
bekend was”

De newsagents leveren nu al wel veel informatie aan Newsprinters, bijvoorbeeld
met betrekking tot het aantal kranten
dat verkocht is of het tijdstip waarop de
laatste krant verkocht is. Wanneer de
laatste krant al om 14.00 uur verkocht
is, is dit ongunstig. Newsprinters is verplicht de exacte verkoopcijfers te geven
aan adverteerders in verband met de
juiste inschatting van de kosten van advertenties.

men in een nieuwe versie. Hierbij wordt
gekeken naar de beschikbare tijd en de
mate waarin het wel of niet vermelden
van het nieuws de verkoopcijfers zal
beïnvloeden. Bij de dood van Michael
Jackson is bijvoorbeeld besloten om de
persen stop te zetten, om op die manier
zoveel mogelijk kranten met dit nieuws
te kunnen verspreiden. Meestal gebeurt
het opnemen van het ‘nieuwe’ nieuws
echter geleidelijk.

Breaking news
Als verkoper van een krant wil je graag
zo actueel mogelijke informatie kunnen
verspreiden. Het laatste nieuws verkoopt het beste. Er wordt bij Newsprinters daarom gewerkt met verschillende
versies van de krant. De groothandels
en newsagents die het verst van Londen
gevestigd zijn, krijgen de minst recente
versie. Als er tijdens het drukken ‘breaking news’ binnenkomt, wordt er een
afweging gemaakt in hoeverre het de
moeite waard is om het nieuws op te ne-

Een andere manier waarop met ‘breaking news’ om wordt gegaan, is het maken van artikelen voordat het ‘nieuws’
daadwerkelijk gebeurd is. Op deze
manier kan een artikel snel opgenomen worden in de nieuwe versie. Een
voorbeeld hiervan is de dood van ‘the
Queen’. Over deze gebeurtenis liggen
al lang artikelen klaar, zodat deze artikelen onmiddellijk in de krant kunnen
worden opgenomen, mocht ze daadwerkelijk sterven. Een extremer voorbeeld

is een artikel over de Oscaruitreiking.
De kranten waarin stond wie een Oscar
gewonnen had, waren al gedrukt voordat de uitslag van de Oscaruitreiking
bekend was. Hoewel Newsprinters bijna
zeker wist dat ze het bij het goed eind
had, was dit toch een risicovolle actie.
Behalve een investering in kranten die
wellicht niet verspreid konden worden,
was het namelijk ook erg belangrijk dat
deze kranten direct vernietigd werden
en dus niet buiten de drukkerij raken
indien er een andere winnaar zou zijn
geweest.

Wist je dat
•

•
•

•

•

Newsprinters zo’n 1,1 miljard kranten
per jaar print (circa 2,6 miljoen per
nacht)?
Elke pershal van Newsprinters een
hoogte heeft van 8 dubbeldekkers?
Newsprinters sinds 2004 minder, maar
wel snellere persen heeft en daardoor
een efficiënter, maar ook risicovoller
proces heeft bereikt?
Newsprinters heeft afgekeken bij supermarktketens Tesco en Sainsbury’s
om haar distributie te optimaliseren?
Het gebouw zo’n 187 miljoen pond
heeft gekost en er zo’n 161 miljoen
pond in machines en andere uitrusting
is geïnvesteerd?
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Internationaal

Een bekend gezicht
op een bekende
universiteit
Jan Fransoo is een
begrip. Ook binnen
het blad SCOPE
als criticus in zijn
terugkerende column.
Nu Fransoo bezig is
met een sabbatical
aan de wereldbekende
universiteit MIT in
Amerika, wordt het
eens tijd om hém de
vragen te stellen.
TEKST Anouk Kamphorst
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Het interview begint wanneer er via
Skype contact wordt gelegd met Jan
Fransoo, die zich ruim 5.600 kilometer van Eindhoven bevindt. De klok
geeft drie uur ‘s middags aan, maar in
Boston is het pas negen uur ’s ochtends.
Fransoo is momenteel bezig met een
onderzoek aan het Massachusetts Institute of Technology, één van de beste
technische universiteiten van de wereld.
Hij doet zijn onderzoek bij de ‘Engineering Systems Division’, specifiek bij het
‘Center for Transportation and Logistics’. Waarom heeft Fransoo gekozen
voor een sabbatical aan het MIT? Wat
houdt zijn onderzoek in en wat zijn de
verschillen tussen het MIT en de TU/e?
Een sabbatical aan het MIT
Fransoo is al jaren bezig met verschillende nieuwe initiatieven. Doordat hij met
veel verschillende activiteiten bezig is
geweest, heeft hij deze nog niet allemaal
tot een goed einde kunnen brengen.
Fransoo: “Er zijn nog een aantal papers
die ik moet afronden en door me even
terug te trekken uit het dagelijkse leven
in Eindhoven, krijg ik daar de tijd voor.
De reden voor een sabbatical is dus vooral om me meer te kunnen richten op onderzoek.” De keuze voor het MIT heeft
drie redenen. “De eerste en belangrijkste reden is dat het onderzoek waar ik
mij in Eindhoven op concentreerde, een
onderzoek naar het meten en reduceren
van CO2-emissies in de supply chain,
hier op een soortgelijke manier uitgevoerd werd. Er was een goede klik met
de onderzoekers aan het MIT, dus heb
ik besloten het onderzoek te verrijken
met de bij hun aanwezige informatie.”
Daarnaast wilde hij weten hoe het er op
een universiteit, die zo hoog op de wereldranglijsten genoteerd staat, aan toe
gaat. Tenslotte wilde hij de institutionele
relatie met het MIT en de mogelijkheden daarbinnen benutten en exploreren.
Fransoo ziet het MIT echter niet als een

“Kennis opdoen bij
een andere studie
is iets dat veel meer
studenten zouden
moeten doen”
mogelijkheid voor minor- of masterstudenten: “Uitwisselingcontracten met de
Verenigde Staten zijn erg lastig, omdat
het collegegeld van de universiteiten
erg hoog is. Het collegegeld ligt al snel
rond de 40.000 dollar.” Het totale collegegeld voor het jaar 2010-2011 op het
MIT ligt zelfs rond de 53.000 dollar. Dit
is voor studenten uit Nederland niet te
realiseren. Fransoo ziet echter wel een
mogelijkheid voor promovendi en onderzoekers. De samenwerking met het
bedrijfsleven lijkt namelijk veel op die in
Nederland.
Onderzoek: het meten van CO2uitstoot
“De hoofdvraag van het onderzoek luidt
als volgt: is het voor bedrijven interessant om meer in detail hun CO2-uitstoot

“Een minor of master
in Amerika is voor
onze studenten bijna
niet te realiseren”
een aantal bedrijven die voorop lopen
in CO2-meting en reductie, om erachter
te komen wat hun beleid is op dit gebied. Als laatste maken we gebruik van
verschillende wiskundige modellen die
we vergelijken.” De drie verschillende
methodes lopen parallel binnen het
onderzoek. Fransoo denkt kennis over
CO2-reductie uit Europa en specifiek uit
Nederland mee te kunnen nemen in het
onderzoek. Zo is hij in Nederland al drie
jaar bezig geweest met het onderwerp
en zijn de wetten met betrekking tot milieu binnen Europa al een stuk scherper
dan in Amerika. Fransoo’s persoonlijke
doel bij het onderzoek is om een artikel
te schrijven voor een tijdschrift met een
hoge impact op het bedrijfsleven. Daarnaast verwacht hij ook twee tot drie wetenschappelijke publicaties te leveren.

te meten? Om daadwerkelijk de CO2 uitstoot te reduceren, zijn namelijk gedetailleerde metingen nodig, die nog niet
alle bedrijven uitvoeren.” Nu is de vraag
of de extra inspanning, die het gedetailleerd meten met zich meebrengt, rendabel is. Op drie verschillende manieren
wordt geprobeerd om tot een antwoord
te komen op deze vraag. Fransoo vertelt:

“Om te beginnen kijkt ons onderzoeksteam naar databasegegevens van verschillende bedrijven. We willen erachter
komen of bedrijven die hun uitstoot al
gedetailleerd meten, in staat zijn om
tot een sterkere reductie te komen dan
bedrijven die dit niet doen, gekeken
naar een tijdsperiode van circa vijf jaar.
Daarnaast houden we interviews met

Het MIT en de TU/e
Wat hem vooral opvalt binnen zijn eigen
afdeling in Boston, is dat er veel meer
aandacht wordt besteed aan onderzoek.
“Binnen de Engineering Systems Division zijn er maar tien tot vijftien faculty
aanwezig, mensen die naast onderzoeken ook onderwijzen, in tegenstelling
tot de vijftig bij Industrial Engineering
in Eindhoven. Daar staat wel tegenover
dat er aan MIT tientallen onderzoekers
zijn, die met allerlei projecten bezig
zijn. In Nederland zouden we flexibeler
moeten worden in de totale capaciteit
van een faculteit.” Fransoo ziet ook een
verschil in de loop van de studie. Op het
MIT grijpen en krijgen namelijk veel
meer studenten de mogelijkheid om
kennis op te doen binnen een andere
opleiding. Op de TU/e blijven studenten
veel te veel binnen hun eigen vakgebied.
Kennis opdoen bij een andere studie
biedt je de mogelijkheid om je horizon
te verbreden en die kans zouden veel
meer studenten moeten grijpen.
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Rollen omgedraaid:
van Latijns-Amerika
naar Nederland?
Vaak vragen
Nederlandse
studenten zich af
hoe het is om in
het buitenland te
studeren. Maar wat
vinden buitenlandse
studenten eigenlijk
van Eindhoven? Twee
masterstudenten
uit Latijns-Amerika
geven een beeld van
hun overwegingen en
ervaringen.
TEKST Yorick Heidema
FOTOGRAFIE Bram Berkien

In het heerlijke lenteweer van de maand
maart ontmoet ik Erick Ricardo Hernandez Wesche en Jorge Garcia Penaranda
in het Paviljoen. De twee Latijns-Amerikanen voelen zich goed thuis met het
zonnetje erbij; ze hebben dan ook niet
zo veel problemen om meteen te beginnen met vertellen over hun keuze voor
de TU/e.
TU/e en Logistiek
De bestemming uitkiezen, was voor
beide studenten geen probleem. Ze zijn
het eens dat als je naar logistiek kijkt,
de strijd vooral tussen Nederland en
Duitsland gaat, en dat, wanneer je het
niveau in Engels vergelijkt, Nederland
als winnaar uit de bus komt. Verder bekent Erick dat een vroegere docent, die

“Het niveau van
de opleiding in
Nederland is hoog”
veel over zijn onderzoeken in Nederland
sprak, ook een rol speelde in zijn keuze
voor Nederland. De keuze voor de universiteit lag echter iets minder voor de
hand. Bij Jorge lag de afweging vooral
tussen de TU/e en de TU Delft, waarover hij opmerkt: “Ik besloot om naar
de TU/e te gaan omdat deze universiteit
meer op Industrial Engineering gericht
was, en Delft was meer gericht op infrastructuur en provincies.” Erick daarentegen zat te twijfelen tussen de TU/e en
de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Over zijn uiteindelijke keuze zegt hij:
“Als je naar het programma kijkt, is
Rotterdam meer management georiënteerd, ik wilde juist een meer technisch
en wiskundig gerichte opleiding.”
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Cultuur en taal
Jorge: “Er zijn in Nederland veel culturele verschillen met Colombia. Bijvoorbeeld de eetgewoontes: Voor Colombianen is het de gewoonte om de grootste
maaltijd van de dag ’s middags te eten.
In Nederland moest ik dus leren om
‘s middags sandwiches te eten en de
grootste maaltijd van de dag voor ’s
avonds te bewaren. Nog een groot verschil is het fietsen; in Colombia zou ik
dat nooit durven omdat het verkeer daar
zo gevaarlijk is dat fietsen bijna gelijk
staat aan zelfmoord. Verder is het in
Colombia ook erg heuvelachtig.” Erick:
“Een erg groot cultureel verschil wordt
bovendien gevormd door de relaties tussen mensen. Als in Mexico twee mensen een relatie hebben, uiten ze dit bijna
altijd zeer openlijk, bijvoorbeeld door

Erick Ricardo
Hernandez Wesche
Land van herkomst Mexico
Leeftijd 26 jaar
Studie Eerste jaar OML
Vooropleiding Bachelor Industrial Engineering, afgestudeerd in 2008
Baan voor masteropleiding Logistics Engineer bij Procter & Gamble
Hobby’s Reizen
Waarom naar het buitenland? Weg uit het
drukke Mexico City, op zoek naar rust

aan elkaar te zitten, terwijl dit in Nederland bijna niet gebeurt. Een keer liep
ik naast een Nederlands stelletje, maar
als mijn vriend me niet over hun relatie
had verteld, had ik dat nooit doorgehad.
Nog een groot verschil is het uitgaan.
Als je in Nederland uitgaat, wordt er
niet echt gedanst, maar vooral gepraat,
geborreld en naar muziek geluisterd. In
Mexico wordt er juist veel meer gedanst
en soms ga je dan even naar een tafeltje om iets te drinken.” De Nederlandse
taal vinden beide studenten lastig, deze
lijkt namelijk helemaal niet op hun eigen taal of op het Engels. Gelukkig spreken de meeste Nederlanders wel Engels,
maar ze hebben alsnog problemen met
borden en omroepen. Daarom volgen

Jorge Garcia
Penaranda
Land van herkomst Colombia
Leeftijd 28 jaar
Studie Eerste jaar OML
Vooropleiding Bachelor Industrial Engineering, afgestudeerd in 2005
Hobby’s Accordeon en gitaar spelen
Baan voor masteropleiding Inkoop bij oliebedrijf ECOPETROL S.A.
Waarom naar het buitenland? Leuke uitdaging

“Ik verwachtte dat het
vijf van de zes dagen
continu zou regenen”
beide studenten een Nederlands talencursus bij het STU, waar ze veel van hopen te leren.
Stereotypen en verrassingen
Zoals voor vele landen zijn er ook stereotypen voor Nederland. Jorge: “Ik hoorde
dat in Nederland alles legaal was, dus ik
verwachtte dat alles in Nederland gek
zou zijn, maar dat bleek uiteindelijk niet
zo te zijn.” Erick: “Toen ik klein was,
had ik de kans om een zomer naar Den
Haag te gaan. Ik had dus niet zo veel
vooroordelen over Nederland, behalve
de dingen die waar zijn zoals: Nederlanders zijn groot, stil en ze drinken relatief
veel alcohol. Wat me wel verraste was de
Cantus; ik had nooit verwacht dat dit zo
leuk kon zijn.” Verder waren ze beide
verrast over het mooie weer in Nederland. Erick: “Ik verwachtte dat het vijf
van de zes dagen constant zou regenen.”

vinden ze het lastig om met de docenten in contact te komen, wat voor hun
ook een groot verschil vormt tussen de
Latijns-Amerikaanse en Nederlandse
studie. In Latijns-Amerika zijn de klassen namelijk veel kleiner, waardoor het
veel gemakkelijker is om met de docent
even een paar minuutjes ‘extra les’ te
krijgen. De docenten in Nederland hebben het hiervoor vaak veel te druk. Maar
uiteindelijk zijn beide studenten zeer tevreden met hun keuze: “We houden van
de uitdaging die ons hier geboden wordt
en alles zal zeker van pas komen in onze
toekomstige carrière.”

Nederland versus Latijns-Amerika
Beide studenten zijn te spreken over
het hoge niveau van de opleiding in
Nederland. Weliswaar ten koste van
hun vrije tijd, maar daar zijn ze niet
voor naar Nederland gekomen. Wel
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Eva Demerouti, hoogleraar Organizational
Behaviour & Human Decision Processes en
momenteel bezig met een intern onderzoek naar
het gebrek aan topvrouwen aan TU/e, vertelt
over zichzelf, de kracht van de TU/e en haar
onderzoek over ‘flow’.
TEKST Bas Berkel FOTOGRAFIE Bram Berkien

De
glimlach
van HPM
Voordat Demerouti aan de TU/e kwam
werken, was zij werkzaam bij de capaciteitsgroep Sociale en Organisatie Psychologie van de Universiteit Utrecht.
Wat zijn volgens haar de verschillen tussen de Universiteit Utrecht en de TU/e?
“Natuurlijk is de TU/e een stuk kleiner
dan de UU, dit uitte zich alleen al in een
ontmoeting met de Rector Magnificus
die ik had toen ik hier kwam werken.
Verder is in Utrecht de organisatiepsychologie een onderdeel van de discipline psychologie. In Eindhoven staat de
organisatiepsychologie eigenlijk meer
op zichzelf, waardoor de drang om je te
bewijzen meer aanwezig is. Het is hier
een uitdaging om te tonen dat datgene
wat wij als HPM afdeling weten, heel
toepasselijk is op de technische context.
Daarbovenop sta je in Eindhoven als
werknemer dichter bij de bedrijfswereld
dan in Utrecht.”
De fascinatie voor het vakgebied arbeiden organisatiepsychologie bij Demerouti komt voort uit het willen verklaren
van prestaties van mensen en dan voornamelijk de processen die tot prestaties
lijden. “Belangrijke vragen die hierbij
gesteld kunnen worden, zijn: wat is de
SCOPE juni 2011
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rol van de mens in deze processen, wat
bevordert prestaties en wat geeft mensen veerkracht en energie? De organisatiepsychologie draait dan ook niet direct
om de winst van een bedrijf te vergroten, maar meer om de vraag of de juiste
mensen op de juiste plek de juiste taken
kunnen combineren.”

“Waarom komt de
positie van topvrouw
aan de TU/e zo
weinig voor?”
Op relatief jonge leeftijd heeft Demerouti de positie van professor bereikt.
Hoe is dit zo gekomen? “Ten eerste ben
ik een doelgericht persoon en laat ik me
niet afleiden. Na mijn studie psychologie aan de Universiteit van Kreta heb ik
mijn postdoctoraal behaald aan de Carl
von Ossietzky Universiteit in Duitsland.
Hier ben ik in totaal acht jaar werkzaam
geweest en heb ik me als buitenlandse
vrouw moeten bewijzen. In Nederland
heb ik dit weer moeten doen. Dit heeft
mij wel geholpen in mijn ontwikkeling:
immers, wat je niet kapot maakt, maakt
je sterker.” De positie van topvrouw aan
de TU/e is een bijzondere. Dit heeft Demerouti ertoe gezet een onderzoek te
starten naar hoe het komt dat deze positie zo weinig voorkomt bij vrouwen, en
vooral, hoe dit veranderd kan worden.
De succesfactoren die op de lange termijn bij vrouwen tot een goede prestatie leiden, worden hierbij onder de loep
genomen. Demerouti is gepromoveerd
op het onderwerp burn-out, maar houdt
zich nu onder andere bezig met het onderwerp ‘flow’.
Flow
“Het totaal opgaan in activiteiten die een
bepaald persoon als uitdagend ervaart.”
Zo omschrijft Demerouti het begrip

flow. “Het begrip wordt vaak door mensen ervaren en is eigenlijk een veel voorkomend fenomeen. Daarom is de identificatie van dit begrip belangrijk. Welke
omstandigheden stimuleren flow en
kan de identificatie van flow een meerwaarde opleveren voor een bedrijf? Dit
soort vragen maakt flow een interessant
onderwerp. Een sleutelfactor hierin is of
een persoon zich wel op de juiste activiteiten richt, en of een persoon in staat
is zijn of haar kerntaken te lokaliseren.”
‘Conscientiousness’, de neiging tot zelfdiscipline tonen en het streven naar succes, speelt binnen flow een rol. Demerouti: “Conscientiousness is één van de
vijf persoonlijkheidskenmerken en kan
tot prestatie leiden. Echter, een prestatie
is niet een uitkomst van de persoonlijkheid van iemand. Het zijn meer de
trekken van mensen die bepalend kunnen zijn in wat mensen eerder neigen

Eva Demerouti in
10 vragen
01 Wat is uw definitie van humor?
Het relativeringsvermogen van
mensen in combinatie met een
bepaalde omgangswijze en natuurlijk
lachen.
02 Wat voor ‘tícs’ hebt u?
Als ik ’s ochtends op mijn werk kom,
gaat het koffiezetapparaat aan
voordat de computer aan wordt gezet.
03 Aan welke eigenschappen ergert u
zich bij uzelf?
Ik zou op sommige momenten
duidelijker, assertiever en minder
vriendelijk willen zijn.
04 Welk boek heeft uw leven
veranderd?
Meerdere, maar vooral de boeken die
betrekking hebben op de ‘Great fire of
Smyrna’ waarbij in 1922 een gehele
Griekse stad door de Turken werd
verwoest.
05 Wat voor auto rijdt u?
Mercedes, A-klasse.
06 NRC of Volkskrant?
Volkskrant.
07 Meer zonne- of windenergie,
meer energie uit biomassa, of meer
kernenergie?
Uiteraard minder kernenergie, zeker
na wat er in Japan is gebeurd.

“Wat je niet kapot
maakt, maakt je
sterker”
te doen. Daarbij is het samenspel tussen
een persoon en een situatie belangrijker dan de persoonlijkheid van diegene.
Voor een persoon die wil voorkomen
dat hij of zij niet in de optimale flow
komt, is het essentieel de verschillende
taken eerst vanuit een ‘helikopter view’
te bekijken om zich vervolgens te kunnen toespitsen op de meest urgente en
belangrijke taken.”
Advies aan de student
Demerouti adviseert studenten het belang van een goede masterscriptie te
onderkennen. “Je masterscriptie is jouw
visitekaartje voor de volgende fase in je
leven, want hierin kan jij je individu-

ele deskundigheid, doelgerichtheid en
vaardigheden tentoonstellen. Daarnaast
is het goed om na te denken over een
discipline waarin jij je later zou willen
specialiseren en om je bewust te worden
van activiteiten of vaardigheden waarin
jij je onderscheidt. Dit verhoogt de kans
dat je kunt excelleren in datgene waar
je goed in bent. Relativeringsvermogen
speelt hierbij ook een rol. Verder is hard
werken natuurlijk cruciaal en hiervoor
zijn goede cijfers een succesvoorspelling. Een baan is net zoals een studie
een continu leerproces en dus moet de
beginnende werknemer hier ook voor
openstaan.”

08 Wat heeft een vrouwelijke
hoogleraar dat een mannelijke niet
heeft?
Vrouwelijke hoogleraren hebben
een groter doorzettingsvermogen,
mannelijke hoogleraren vaak een
breder netwerk.
09 Wat zou u aan de TU/e willen
veranderen?
De processen die gepaard gaan
met de controle en documentatie
van activiteiten, zou ik veranderen
en versoepelen, omdat deze de
innovativiteit afremmen.
10 Keert u ooit nog terug naar
Griekenland en waarom?
Ja, want daar zou ik geen buitenlander
meer zijn.
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Onderzoeksnieuws
Promoties
•

•

•

OML-student krijgt
Huygens beurs
Laura Levij, student Operations Management & Logistics, heeft een Huygens beurs gekregen. Het Huygens
Scholarship Programme biedt Nederlandse studenten de mogelijkheid om
internationale studie- en/of onderzoekservaring (stage) op te doen. Het
programma is bedoeld voor excellente
studenten die tijdens of na hun studie
in Nederland minimaal 6 en maximaal
24 maanden in het buitenland willen
studeren op bachelor- (laatste fase) of
masterniveau. Laura Levij heeft geluk
gehad, in januari 2012 wordt de Huygens beurs afgeschaft.
Laura gaat zes maanden naar de University of Texas in de Verenigde Staten
om te studeren en onderzoek te doen
op het gebied van Operational Finance.
Haar afstudeerbegeleider vanuit OML
is dr. Fehmi Tanrisever, die twee jaar geleden zijn PhD heeft ontvangen van de
University of Texas.
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Ola Jabali (24 november 2010),
Time and Timing in Vehicle Routing
Problems
Mirjam Kibbeling (17 december
2010), Creating Value in Supply
Chains: Suppliers’ Impact on Value
for Customers, Society and Shareholders
Marieke van den Tooren (9 februari 2011), Job demands, job resources, and self-regulatory behavior:
Exploring the issue of match

Column

Operations Management &
Operations Research (2)
In his previous column, professor
Fransoo responded to an undergraduate’s question of how to write an
OML thesis from a human resources
perspective. He explained that compared to operations research, operations
management is more applied, and factors in the human component of these
processes. He argued that operational
processes generally are difficult to understand and improve if operators and/
or people in the process are not taken
into account, and thus are not part of
the equation. I think his advice was
clear and useful.
However, based on the column, I wondered: how is it possible the undergraduate asked this specific question?
Maybe it was not the smartest student, but still... The question seems to
suggest a clear bias towards processes
that do not involve human interaction,
or a worldview in which humans are
nothing more than rational beings.
This troublesome view I note with
more students and even faculty staff
in our program. Consequently, I wonder: are we still enough ‘bedrijfskunde’
to be effective process-improvers in
today’s changing world? Should we
maybe take action to ensure a broad
perspective?
Today many, and in fact most, Western
firms do not manufacture products but
deliver complex services. They don’t do
this alone, but as part of a network of
firms. Production is often offshored to
cheap labor countries. The firms themselves make money developing and
composing solutions for their customers. This requires serious customer
interaction to identify customer needs
and develop technical specifications
and standards for production and integration of the modules of the design/

solution. How well is this very difficult
part of the value creation and delivery
process taught, and understood by our
students? The same is true for product
quality and its dimensions. Technical
quality is an important topic, but it’s
rather predictable. Fitness of use and
the trade-offs between technical shortcuts and sacrifice of customer benefits
are much harder but much more key
to success of a product in the market
place. Yet, the latter elements are again
more difficult to grasp and model. However, can this be an argument for excluding them from the model? Wouldn’t it be similar to predicting only rain
because sunshine is more difficult to
model for our country and climate?
It seems that for a 2011 reality-check
some changes to the program may be
required.
Fortunately, three years ago we added
a course on service engineering and
marketing in the Master program to
address the above issues of creation
and delivery of complex services that
generally also require some level of customer co-creation. However, without a

link to other courses and modeling of
processes this effort will be in vain. Yet,
it beats me why this level of complexity of the business world and strategic
change is not better represented in
our program, both in the bachelor and
master level. Using system dynamics
it can be captured and integrated. This
explains why we also added this course
to the set of available courses; for IM
it was even made a compulsory course.
Maybe it is time to make such courses
core to our general program, and thus
introduce them as part of the bachelor
program. It can enhance our students’
understanding of the need for a multidisciplinary approach and also prevent
unnecessary questions.

Ed Nijssen

Program Director Innovation
Management
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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

Een bewogen jaar
Het is een rumoerig jaar geweest. Waar
ik in mijn eerste column schreef over de
weinige inschrijvingen die de TU/e en
ook TBdk had, staat het er nu niet heel
veel beter voor. Er zijn wel vermoedens
waar het mee te maken heeft, maar
echt zeker zijn ze er niet van. Wat de
TU/e dit jaar heeft ondernomen, is een
herontwerp van het bachelor-curriculum waarmee ze andere bèta’s en meer
meisjes willen werven. Daarnaast zullen studenten hierin meer vrijheid krijgen om vakken te volgen die voor hen
interessant zijn.
01 Martijn & Nadine (foto: Bram Berkien)

Actieve studenten
In mijn eerste column schreef ik over
Eindhoven Studentenstad. Door studerend Eindhoven wordt namelijk geprobeerd om Eindhoven meer op de kaart
te zetten als zijnde studentenstad. Ook
sprak ik mijn goede hoop hierover uit.
Het afgelopen jaar is echter een bewogen jaar geweest voor de studenten.
De plannen van de overheid, zoals de
langstudeerdersregeling, zijn natuurlijk niet aan de Eindhovense studenten
voorbij gegaan.
Momenteel zijn er veel verenigingen
van de TU/e bezig met het werven van
hun nieuwe besturen. Dit blijkt echter
in deze tijd niet mee te vallen. Of dit te
wijten valt aan de verschillende plannen van de overheid is hierbij natuurlijk zeer de vraag.
Daarom is het in deze tijd belangrijk
dat de verschillende verenigingen van
de TU/e samen sterk staan en zo proberen de studenten toch te stimuleren om
actief te zijn naast hun studie. Onlangs
hebben de studieverenigingen van de
TU/e samen een multidisciplinaire dag

georganiseerd; ‘De dag van de toekomstige ingenieur’. Gedurende deze dag
konden studenten eens een kijkje nemen bij een ander vakgebied en vond
er een case plaats waarbij verschillende vakgebieden moesten samenwerken. Daarnaast vond tijdens deze dag
de ‘Student van het Jaar’-verkiezing
plaats. Middels deze verkiezing wilden
we studenten stimuleren om zich ook
maatschappelijk in te zetten en dus actief te zijn naast hun studie. Hierbij is
natuurlijk niet alleen het verenigingsleven binnen Eindhoven gebaat maar
ook de student zelf. Commissie ervaring en bestuurservaring zijn immers
een pre in het bedrijfsleven.

Het is echter vreemd dat de inschrijvingen niet gestegen zijn, wanneer je
nagaat dat de TU/e dit jaar als beste
uit de bus kwam bij de ‘TIMES beste
universiteiten ter wereld’ en dat onze
beide masteropleidingen (samen met
de twee masteropleidingen van de andere subfaculteit) als beste werden verkozen van Nederland. Wellicht dat dit
nog meer onder de aandacht gebracht
mag worden.
En dan was er nog de Halbeheffing die
in eerste instantie inhield dat men niet
meer dan één jaar langer over de studie
mocht doen. Dit werd uiteindelijk één
jaar voor de bachelor en één jaar voor
de master. Op het moment van schrijven is deze regeling alweer een jaar
uitgesteld en zal ze ingevoerd worden
per september 2012, tegelijkertijd met
het nieuwe bachelor-curriculum en de
harde knip van de TU/e.

Ik hoop dan ook van harte dat de studenten niet al te terughoudend worden door de aankomende regelingen
en dat ze zullen onthouden dat het
belangrijk is om ook buiten je studie
ervaring op te doen!

Het zal dus nog wel even rumoerig blijven in onderwijsland, desalniettemin
genoeg te doen voor de nieuwe commissaris onderwijs die ik dan ook vanaf
deze plek heel veel succes en plezier wil
wensen komend collegejaar.

Nadine van Helvoort

Martijn van Aspert

Voorzitter Industria

Commissaris Onderwijs Industria
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Column

European Professors
of Industrial
Engineering and
Management
ply. High on their list is to learn from
the very different balance of subjects technical, managerial, economic - that
different universities package together
under the same IEM heading, and also
the very different styles of teaching,
interaction and engagement with the
students, from very close, family-like
engagement to very distant armslength formality, that different universities display.

For over twenty years now, European
Students of Industrial Engineering and
Management have been networking
not just across ‘Europe’ but across the
whole conglomeration of countries one
would like to see at peace in a collaborative world - Scandinavia, Western,
Central and Eastern Europe, Russia and
Turkey. The vision behind the networking has always been to break down
barriers of assumption and build human links, replacing presumptions that
different backgrounds are somehow
‘bad’ with the experience that they are
actually interesting once shared.
Are professors somehow a different
breed, so it isn’t true for them? No!
Interestingly, after much effort by ESTIEM students, European Professors of
Industrial Engineering and Management (EPIEM) are now beginning to
get together, network and inter-visit,
and are finding the same benefits apSCOPE juni 2011
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You might be surprised, but it isn’t as
easy for professors to move around as
it is for students. Not only do they have
teaching responsibilities and timetables, they have family responsibilities
too and no travel budget at all, especially the young, committed professors
in the newer, smaller and often more
creative universities, who will become
the creative leaders of IEM teaching
across Europe in years to come. But we
will get there. There have now been
three meetings of the EPIEM group,
all very informal and relaxed and very
fruitful, and the last two linked to ESTIEM Council Meetings to allow interactive discussion.
It is all living proof that we all live in an
increasingly small and interconnected
world.

Jim Platts

Cambridge University

It’s not about
having all
the answers.
It’s about
having all the
questions

AkzoNobel’s company line is ‘Tomorrow’s Answers
Today’. But we can only arrive at those answers
by constantly looking beneath the surface to
question the way the world works and the way
that we work.
This spirit of intellectual adventure has led to an
endless variety of innovative and sustainable
solutions. They include coatings that make
ocean liners more fuel-efficient, environmentally
responsible paints, and chemicals that enhance
the performance of countless every day products.
We’ve even started using renewable ingredients
such as potatoes to develop adhesives.
Asking ‘Is there a better way?’ and discovering there
usually is, has enabled AkzoNobel to become the
world’s largest coatings and specialty chemicals
company. Feel free to contact us if you have any
questions about a career with AkzoNobel.
www.akzonobel.nl/careers

Are you
a good
catch?
”At SABIC, our people are our greatest assets.”
Mr. Mohamed Al-Mady
Vice-Chairman and CEO, SABIC

SABIC is a world leader
in petrochemicals
and engineering plastics
We are a large, diversified organization
with 33,000 employees, of which 6,000
are in Europe, and global operations in
over 100 countries.
We see it as our task to help you develop a
career with us that challenges you in ways
that really make you come alive.
Visit us at:
www.sabic.com

