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Het Nieuwe Werken
Met de bestuurswisseling van Industria afgelopen september, is het hoofdredacteurschap van de SCOPE mee gewisseld. Met het wegvallen van een zesde bestuurslid was
het nodig om op zoek te gaan naar een goede oplossing om de SCOPE ook dit collegejaar te laten vernieuwen. Op het eerste oog is er weinig veranderd, maar achter de
schermen is er nu een vierkoppige hoofdredactie ontstaan. Afshan Anzar, Koen Bressers, Tim de Jonge en ikzelf hebben de eer om dit mooie blad weer elk kwartaal bij u
op de deurmat te laten vallen. Nu, drie maanden verder sinds de opstartmeeting, ben
ik trots op onze eerste editie met het thema ‘Het Nieuwe Werken’.
Het Nieuwe Werken wordt de laatste jaren steeds vaker geïmplementeerd bij zowel
grote als kleine bedrijven. Flexibiliteit is hét kernwoord van Het Nieuwe Werken. Organisaties en hun werknemers gaan aan de slag met flexibele werkplaatsen en werktijden wat leidt tot een productievere, efficiëntere en effectievere samenwerking.
Binnen Industria vinden wij ook sporen van Het Nieuwe Werken terug. Een aantal bestuursleden maakt steevast gebruik van dezelfde computer, maar anderen wisselen
regelmatig van zitplaats. De bestuurskamer is daarnaast de plek waar de leden het
bestuur kunnen aanspreken, maar ook de werkruimte voor commissies en een plaats
voor studenten die willen studeren. Wie weet kan Het Nieuwe Werken in de toekomst
ook voor u iets betekenen. Ik wens u veel leesplezier.

Jurriën Klinkert
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema Het Nieuwe Werken

Van behoefte tot ‘exportproduct’
Het Nieuwe Werken
krijgt in Nederland
steeds meer voet
aan de grond en zou
misschien wel een
gewild ‘exportproduct’
kunnen worden. Dik
Bijl, ambassadeur
van Het Nieuwe
Werken, vertelt over
de ontwikkeling.
TEKST Miriam Penders
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“Het Nieuwe Werken (HNW) is zowel
een visie als een strategie,” zegt Bijl.
“Het is een manier om werken effectiever, efficiënter, maar ook plezieriger
te maken voor zowel de organisatie als
de medewerker. De medewerkers staan
centraal en er wordt meer gebruik gemaakt van hun competenties. ICT is
hierbij niet noodzakelijk, maar maakt
wel veel mogelijk. Stel je een kantoor
voor van 150 jaar geleden, de enige
techniek die er was, was pen en papier.
Daarnaast moest je bij informatie kunnen (archief) en kunnen overleggen met
collega’s. Om dat mogelijk te maken, zat
men bijvoorbeeld van 8 tot 6 uur op
kantoor. Nu echter, maken technieken
het mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken en te communiceren.
Toch zitten we vaak, uit gewenning, nog
steeds van 9 tot 5 uur op kantoor.”

HNW is geen vast recept. Bijl werkt mee
aan projecten in verschillende sectoren:
“Bij een bepaalde overheidsorganisatie
is onderzoek gedaan naar de bezettingsgraad van bureaus. Hieruit bleek dat
deze slechts 1 op de 3 was. De oorzaak
hiervan ligt bij het feit dat er veel deel-

“Het Nieuwe
Werken is universeel
toepasbaar”
tijdwerkers werken en gesprekken vaak
op een andere plek plaatsvinden dan in
een kantoor. De lange gangen met kantoren zijn dus inefficiënt. Waar we dan
naartoe gaan is een persoonsongebonden, activiteit gerelateerde werkplek. Je
hebt geen vaste werkplek meer, maar

je kiest je werkplek op basis van de activiteit die je op dat moment wilt gaan
doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
verschil tussen een werkplek om goed
met elkaar samen te werken en een
werkplek om je goed te concentreren.
Een kantoor wordt dus actiever en dynamischer. Technieken van tegenwoordig
zijn hierbij een ondersteunende factor,
omdat je altijd en overal kan werken.
HNW kan dus niet platgeslagen worden
als thuiswerken, het is juist een uitdaging om werkplekken interessant te
maken. Uiteindelijk bleek dat bij de betreffende overheidsorganisatie de helft
van de huidige ruimte nodig is, wat een
flinke vastgoedbesparing is.”

“Wat Taylor was
voor het industriële
tijdperk, is Het
Nieuwe Werken voor
de kenniseconomie”
Deze vastgoedbesparing zou een reden
kunnen zijn om HNW door te voeren.
Toch moet dit niet het uitgangspunt zijn.
“De achterliggende reden is dat mensen
veel effectiever en efficiënter werken, als
je ze de ruimte geeft. Daarnaast is het
niet zinvol om kenniswerkers te sturen op aanwezigheid. In tegenstelling
tot fysieke arbeid, kun je nooit zien of
iemand aan het werk is. Resultaatafspraken over kwaliteit en omvang zijn dus
belangrijk. De waarde hiervan bepaalt
dan je beoordeling, niet het aantal uur
dat je daarvoor nodig hebt gehad. Voornamelijk publieke organisaties zeggen
vaak dat dit niet mogelijk is in hun organisaties. Maar waar ben je mee bezig als
je niet weet wat het resultaat van je werk
moet zijn? Onduidelijkheid is een grote
stressveroorzaker op het werk. Toch zien

“Het Nieuwe
Werken kan dus niet
platgeslagen worden als
thuiswerken”
we dat een organisatie vaak pas na gaat
denken over HNW bij verhuizingen. Dit
is een natuurlijk moment om naar de
mogelijkheden te kijken. De crisis helpt
bij de ontwikkeling, men wordt gedwongen om beter naar processen te kijken.
Steeds meer gemeentes gaan er nu ook
mee aan de slag.”
HNW lijkt een maatschappelijk fenomeen te worden. Er is in Nederland grote belangstelling voor HNW, dit is uniek
in de wereld. Bijl legt uit: “De combinatie van onze maatschappelijke omstandigheden en onze cultuur zorgen ervoor
dat HNW interessant is voor Nederland.
De verstopte infrastructuur en het feit
dat wij een van de best ontwikkelde ICTinfrastructuren hebben, zorgen ervoor
dat het efficiënter is om werk naar de
werkers toe te laten komen in plaats van
andersom. Daarnaast heeft Nederland
het hoogste aantal deeltijdwerkers. De
balans tussen werk en privé vinden, is
dan een uitdaging en zorgt voor de wens
om dit flexibeler op elkaar af te stemmen. Naast deze behoefte moet een land
ook in staat zijn om HNW door te voeren, daarvoor is de cultuur belangrijk.
De relatief lage machtsafstand tussen
manager en medewerker zorgt ervoor
dat het gesprek het belangrijkst is, in
plaats van de positionele macht. Verder

is Nederland een individu georiënteerde
samenleving, dat zorgt ervoor dat mensen eigen verantwoordelijkheid kunnen
en durven te nemen. Ook de mate waarin de mensen in een cultuur zekerheid
zoeken speelt mee. Nederland scoort redelijk laag op het zoeken van avontuur,
maar niet extreem laag. Er wordt dus
wel een avontuur aangegaan, maar wel
doordacht en met beleid. We kunnen
concluderen dat Nederland bijna perfect
scoort voor het kunnen doorvoeren van
HNW.”
We kunnen dus stellen dat we een
nieuwe kwaliteit en dus een mogelijk
‘exportproduct’ ontwikkelen. De afhankelijkheid van cultuur geeft echter te
twijfelen of dit product daadwerkelijk
geëxporteerd kan worden. Bijl: “Noorwegen, Zweden en Denemarken staan het
dichtst bij ons als het gaat om de ideale
omstandigheden voor HNW. In bijvoorbeeld China of Rusland zijn machtsafstand en de competitieve, assertieve cultuur een struikelblok. Daarom kunnen
we niet 1 op 1 ons model van HNW kopiëren. Als we teruggaan naar de essentie
van HNW, kunnen we echter concluderen dat het overal toegepast kan worden.
Het gaat namelijk om het centraal stellen van de medewerker waarvoor een
werkomgeving gecreëerd wordt. De
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Dik Bijl
Dik Bijl is in 1986 afgestuurd aan de Vrije
Universiteit Amsterdam als arbeids- en
organisatiepsycholoog. Hierna werkte hij
20 jaar in de ICT onder meer bij Capgemini,
HP en Microsoft. In 2009 is Bijl verder
gegaan als zelfstandig onderzoeker en
adviseur. Daarnaast spreekt hij vaak op
congressen en helpt hij bij projecten in
verschillende sectoren. Denk hierbij aan
de accountancy, regionale overheid en
fabrieksomgevingen. Hij noemt zichzelf
ambassadeur van Het Nieuwe Werken, dus
geen goeroe. Hiermee benadrukt hij dat
Het Nieuwe Werken geen hype is, maar
echt een nieuw vakgebied. Het eerste
Nederlandse boek over Het Nieuwe Werken
werd in 2007 door Dik Bijl geschreven. Eind
2011 publiceerde hij het eerste Engelstalige
boek over Het Nieuwe Werken. Verder is
hij de man achter Heart4Africa waaruit
Bijl’s passie voor de ontwikkeling van
mensen en werk blijkt. “Werk is belangrijk
voor ons. Het doel is dan ook om mensen
zo te ontwikkelen dat ze zelfvoorzienend
worden.”

werkomgeving moet het mogelijk maken en hem motiveren om zijn competenties optimaal te benutten. Een bewijs
hiervoor is het WorkPlace Innovation
(WPI) programma, waarmee Philips
sinds 2008 bezig is. Er wordt gewerkt
in drie niveaus. Het global team zorgt
ervoor dat overal dezelfde basisprincipes ingevoerd worden. Regionale directeuren zijn verantwoordelijk voor het
passend maken voor de regionale cultuur. Zo worden er in sommige regio’s
persoonsongebonden werkplekken wel
rolgebonden gemaakt. In deze regio’s
heb je verschillende werkplekken voor
managers en voor medewerkers, juist
omdat daar de machtsafstand groter is.
Een lokaal team begeleidt vervolgens
het verandertraject op locatie. In 2011
werken rond de twintig locaties over de
SCOPE december 2011
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hele wereld volgens de richtlijnen van
het WPI-programma.” Dik Bijl denkt
dus dat HNW universeel toepasbaar is
en een volgende ontwikkelingsstap het
exporteren van Het Nieuwe Werken is:
“Wat Taylor was voor het industriële tijdperk, is HNW voor de kenniseconomie.”

UNIT4 Multivers, meer dan
boekhouden alleen
Een ondernemer wil ondernemen en niet te veel met andere zaken bezig zijn. Voor hen
is er UNIT4 Multivers, het betaalbare én complete softwarepakket met alle essentiële
administratieve functies voor ondernemers in Nederland en België.
UNIT4 Multivers is geschikt voor verschillende
bedrijfsgroottes, van kleine ondernemingen tot
middelgrote ondernemingen. En groeit het bedrijf, dan
groeit de software probleemloos mee. Liever boekhouden via het internet? Dat kan, de software is ook
als online versie beschikbaar, met dezelfde mogelijkheden als de lokaal geïnstalleerde versie.
De software wordt reeds succesvol ingezet in verschillende branches, met specifieke software voor o.a. de
groothandel, retail en de installatiebranche.
Kassasoftware voor horeca en retail
ondernemingen
UNIT4 Multivers Kassa is de veelzijdige kassasoftware
voor horeca en retailondernemingen. Door de volledige integratie met UNIT4 Multivers is het handmatig
invoeren van de dagelijkse kastransacties en verkoopfacturen definitief verleden tijd.

Financieel/logistieke oplossing voor handels
bedrijven
UNIT4 Multivers Extended is de financiële en logistieke
oplossing voor handelsbedrijven. Met deze ERP-software beheerst en optimaliseert de ondernemer het
totale bedrijfsproces, van leverancier tot klant.
Software voor de installatiebranche EN project
georiënteerde bedrijven
UNIT4 Multivers Installatie is een moderne, flexibele
software-oplossing geschikt voor de dynamische
omgeving van de installatiebranche en projectgeorienteerde bedrijven.
Voor meer informatie www.unit4multivers.nl

Thema Het Nieuwe Werken
Het huidige
hoofdkantoor van
SABIC Europe te
Sittard werd op 5
september 2006
officieel geopend
door HH Prince Saud
bin Abdullah Ibn
Thunayan Al-Saud
(Chairman of the
Board of SABIC) en
Joop Wijn (toenmalig
Minister van
Economische Zaken).
Hiermee werd
SABIC in één klap de
grootste werkgever
in Nederland die
Het Nieuwe Werken
implementeerde.
TEKST Jorik Kreuwels

Flex4all binnen SABIC
Een tijd-, locatie- en papieronafhankelijke manier van werken
De praktijk in theorie
Ver voordat de eerste steen van dit imposante gebouw werd gelegd, was Wouter
Vermijs, die momenteel de functie van
Director Supply Chain Chemicals Europe bekleedt, al betrokken bij de plannen van het nieuwe hoofdkantoor van
SABIC Europe. Het begon in 2004 met
de software, maar al snel had hij ook
de leiding over de hardware van het gebouw. “Dat Het Nieuwe Werken (HNW)
werd ingevoerd, was eigenlijk al in een
heel vroeg stadium duidelijk. Erik Veldhoen had het concept geïntroduceerd bij
Interpolis en onze toenmalige Europese
Raad van Bestuur was er erg enthousiast over. Aan mij de taak om het concept
te verkopen aan alle collega’s. Daar heb
ik uiteindelijk een eigen verhaal van
gemaakt dat was opgehangen aan Einsteins brein; de medische wereld vertelt
ons dat Einstein in staat was meer hersenverbindingen te maken, waardoor
SCOPE december 2011
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hij letterlijk meer verbanden kon leggen
en tegenwoordig als genie wordt gezien.
Dit gebouw staat voor de hersenen van
SABIC. Elke verdieping vertegenwoordigt een hersendeel en door het open
office model kunnen er meer verbindingen worden gelegd dan in een traditionele kantooropzet. Er is meer interactie
tussen medewerkers en de informatieuitwisseling is bovendien sneller.”
“Om dit plaatje te realiseren moest er
een aantal obstakels worden overwonnen. We stelden daarom teams samen
die elk een eigen obstakel uit de weg
moesten ruimen. Hieruit kwamen nuttige uitkomsten, zoals noise-reduction
om het geluid te neutraliseren, Livelink,
ons document management systeem
om papierloos te kunnen werken,
vloervertegenwoordigers om de cultuur te bewaken en natuurlijk de naam:
Flex4all. We bleken zelfs twee volledige

verdiepingen te kunnen schrappen,
omdat de bezettingsgraad van een kantoorplek maar op 70% ligt. Echter, door
onze groei over de afgelopen jaren is ons
gebouw momenteel te klein en hebben
we elders al ruimte moeten bijhuren om
de grote hoeveelheid mensen te huisvesten, waarbij echter hetzelfde principe
van Flex4All wordt toegepast.”
Uiteindelijk werd het gebouw ingericht
met drie soorten werkplekken: cockpits
en bibliotheken om in stilte te kunnen
werken, teamtafels om in groepen te
kunnen werken en individuele werkplekken, die overigens ook verschillend
zijn in opstelling en vormgeving.
Nu is het woord aan Sjraar van Heijster
en Hilde Webers, beiden werkzaam op
de afdeling Human Resources. Zij vullen de heer Vermijs aan: “Er heeft een
grote cultuuromslag plaatsgevonden.

nager over de output die je gaat leveren,
de geringe machtsafstand, de Code of
Conduct, het gebruik van Livelink als archiefsysteem en uiteraard het meubilair
werd in trainingen verwerkt. Zodoende
was iedereen in staat snel aan de nieuwe
omgeving te wennen.”

“Door het open office
model kunnen er
meer verbindingen
worden gelegd dan
in een traditionele
kantooropzet. Er
is meer interactie
tussen medewerkers
en de informatieuitwisseling is
bovendien sneller”
Wouter Vermijs

Waar eerst meer dan 500 medewerkers
nog een eigen plekje hadden, gingen we
terug naar slechts 400 nieuwe arbeidsplaatsen. Dit was een grote verandering,
waarbij we verwachtten dat deze veel
weerstand zou oproepen. Door het hele
proces samen met de medewerkers op
te pakken, hebben we de verandering
goed kunnen implementeren en is
HNW een succes geworden.”
“Dit ‘oppakken met de medewerkers’
werd gerealiseerd door ze in allerlei
werkgroepen te betrekken en al in een
vroeg stadium trainingen te geven. Zo
werd het papierloos werken al op de
oude locatie ingevoerd en werden er
hele dagen gereserveerd om deze overgang te verwerken. Er zijn zelfs middagen geweest waarop er ‘afscheid’ werd
genomen van archiefmateriaal. Ook
ons performance management systeem,
waarbij je afspraken maakt met je ma-

“Later hebben we middels enquêtes de
‘blijheid’ van onze medewerkers getest.
Het concept werd met een 7,8 beoordeeld en de grote meerderheid gaf aan
niet meer terug te willen naar de traditionele werkvloer. 95% gaf aan trots te
zijn op de werkomgeving. Bovendien
liep het storm met bedrijven en instellingen die wilden komen kijken. Dit
geeft aan hoe groot het succes was.
Naast een uithangbordje is het nog altijd een zeer succesvolle implementatie
van HNW. En we verbeteren het gebouw
nog altijd, zo zijn we bezig een gebrek
aan meeting rooms te compenseren en
zijn er vaste telefoonlijnen in de cockpits aangebracht. Tevens zijn er twee
teleconference installaties bijgeplaatst,
waarmee we ‘real-time’ kunnen communiceren met collega’s over de gehele
wereld, terwijl het lijkt alsof we echt met
ze aan één tafel zitten. Daarnaast komen
‘vloervertegenwoordigers’ regelmatig bij
elkaar om zaken te bespreken die verbetering behoeven.”

Open office

Drie soorten werkplekken bij SABIC

Cockpits en bibliotheken
Stilteruimtes

Teamtafels
Om te werken in groepen

Individuele werkplekken
Om alleen te werken

95%
Trots op de
werkomgeving

95% van de medewerkers van SABIC
geeft aan trots te zijn op de werkomgeving.

7,8
Beoordeling Het
Nieuwe Werken

Het concept wordt gemiddeld door
medewerkers beoordeeld met een 7,8.
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Jip Bisschop
ik een beetje flabbergasted, het open
office model is totaal anders dan dat
ik toen gewend was. Op de Technische
Universiteit was alles toch nog redelijk
traditioneel opgezet.”

Jip Bisschop is technisch bedrijfskundig
alumnus en oud SCOPE hoofdredacteur. Momenteel is Jip zo’n drie en een
half jaar werkzaam binnen SABIC als
Supply Inventory Manager UK. Over
zijn start bij SABIC zegt hij het volgende: “Toen ik hier binnenkwam was

Open office
De cultuur van SABIC’s open office
structuur had hij echter snel onder de
knie: “Ik zou bij wijze van spreken voor
de CEO mijn plek nog niet af te hoeven
staan en hij zou het ook nooit van mij
verwachten. Van geen enkele werknemer overigens, dat is onderdeel van de
cultuur.” Dit betekent echter niet dat
Jip eerder op kantoor verschijnt: “Ik
ben een late starter, dat betekent dat
ik vaak niet de plek heb die ik graag
zou willen en omdat men over het algemeen de hele dag op dezelfde plek
blijft zitten, is dat soms wel jammer.”

Veiligheid en Trainingen
Plots struikelt er bijna iemand over
mijn tas en komen Jip’s trainingslessen
meteen naar boven: “Misschien kun je
de tas beter tussen die twee stoelen
inzetten.” Hij moet er vervolgens wel
om lachen en refereert naar eenzelfde
soort ervaring op zijn eerste werkdag.
We gaan nog even door over dit aspect:
“Het gebouw heeft natuurlijk zijn eigen gebruiksaanwijzing, daar word je
bij binnenkomst in getraind. Maar het
wordt ook goed bijgehouden, je zult
hier bijvoorbeeld nooit iemand de trap
af zien lopen zonder de leuning vast te
houden en als iemand het wel doet,
zullen collega’s hem of haar daar op
wijzen. De centrale trap naar de tweede verdieping is zelfs een tijdje afgesloten geweest, omdat de trapleuning te
weinig werd gebruikt.”

Code of conduct

De 10 geboden van de werkvloer

•
•
•

We no longer have assigned desks, but select temporary
workstations based on the work we are going to perform.
Workstations are not property; they cannot be reserved.
Clear your workstation for someone else if you plan to
vacate it for more than one and a half hour.

SCOPE december 2011

12

•
•
•

Our work environment requires constant vigilance when
it comes to information security.
Don’t leave confidential information lying around unattended.
Make sure your laptop screensaver is on when you leave
a workstation.

Eveline Krabbendam
Thuiswerken
Flex4all staat voor flexibiliteit. Maar
hoe zit het bijvoorbeeld met thuiswerken? Jip: “Het ligt voor een groot
gedeelte aan je baan en aan je manager. Zelf ben ik planner en kan ik mijn
werk het beste doen in de omgeving
waar mijn naaste collega’s werken en
dat is van huis uit moeilijker dan in een
open office. We hebben overigens wel
prima ondersteuning om vanuit andere locaties te werken. Het feit dat we
papierloos zijn, draagt hier enorm aan
bij. Ik kan mijn laptop op veel openbare
gelegenheden verbinden met het SABIC netwerk. Zo kan ik in de trein werken en op vliegvelden en stations mijn
werk synchroniseren met Livelink.”

“Ik zou bij wijze van
spreken voor de CEO
mijn plek nog niet af
te hoeven staan en hij
zou het ook nooit van
mij verwachten”
Jip Bisschop
Oordeel
Concluderend is Jip een gelukkige
werknemer: “Ik ben zeker gelukkig met
dit concept, al had onze vloer wel iets
groter gemogen. Want ook al kom ik
pas om 9:00 uur aan, er moet op dat
moment wel een goede plek zijn.”

Dat de structuur aanpassingsvermogen van je vereist moge duidelijk zijn:
“Soms is het wel erg rumoerig, bijvoorbeeld als er twee mensen naast elkaar
aan het bellen zijn. Dat leidt ertoe dat
ik steeds vaker een cockpit opzoek om
even rustig te kunnen bellen. Op een
drukke dag is dat natuurlijk moeilijker.”

We gaan een stukje verder in de ervaringsschaal en komen aan tafel bij
Eveline Krabbendam. Eveline heeft
Commerciële Economie gestudeerd en
is in 2006, dus nog in het oude DSM gebouw, bij SABIC begonnen. Zodoende
heeft ze de overgang volledig meegemaakt: “Eigenlijk zijn we snel gewend
met zijn allen. Na eerst even de overweldigende aspecten van het gebouw
en de open office structuur in je te hebben opgenomen, waren we heel snel
aan de gang. Dit kwam vooral omdat je
plotseling allemaal bij elkaar zat, waardoor je veel meer ging samenwerken
met andere afdelingen.”
Open office
Dat open office ook na zes jaar nog
slechts een manier van werken is, blijkt
uit haar prioriteiten: “Uiteindelijk gaat
de baan vóór de structuur, het is leuk
om te werken in een open office, maar
ik vind dat de functie moet overheersen
in het besluit of je ergens gaat werken.
Dat steeds meer bedrijven overwegen
om HNW in te voeren juich ik wel toe.”

Thuiswerken
“Dat ik thuis op het system kan inloggen is prettig, hoewel ik veel zaken direct per telefoon kan afhandelen. Maar
sommige collega’s hebben veel contact
met Saoedi-Arabië, waar op donderdag
en vrijdag weekend gehouden wordt
en waardoor de simultane werkdagen
met het Europese hoofdkantoor worden gereduceerd tot drie. Dan is het
prettig om op zaterdag of zondag vanuit je thuiswerkplek belangrijke zaken
te kunnen regelen.”
Oordeel
“Ik denk dat het moeilijk te meten is of
je echt productiever werkt. In elk geval
werken wij bij SABIC na de overgang
naar Flex4all niet minder productief
dan voorheen. Daarnaast kan ik zeggen dat ik blij naar mijn werk kom. De
flexibele omgeving heeft zijn voor- en
nadelen, maar het is niet moeilijk je
aan te passen. Ik zou het dan ook zeker
adviseren aan andere bedrijven. Daarbij moet gezegd worden dat papierloos
werken een echte must is.”

Samenwerken
“Werken in het open office versterkt
een bepaalde band met je collega’s,
omdat je niet meer veroordeeld bent
tot je eigen afdeling. Je leert zodoende
veel meer mensen kennen uit andere
aspecten van de business unit. De ene
dag zit je naast een secretaresse en de
andere dag naast je manager. Dat is
leuk, maar vooral heel leerzaam. Het
is trouwens ook heel grappig als je collega’s van een afstandje ziet en hoort
lachen, dan ben je wel echt nieuwsgierig wat er zo leuk was. Bijkomend feit
is dat je automatisch minder per mail
gaat communiceren en de persoon eerder opzoekt.”
december 2011 SCOPE
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Janneke Vertregt
tijdens diezelfde vergaderingen ook op
papier. Veel collega’s notuleren direct
op hun laptop, maar dat lukt mij niet
zo goed.”

Al 26 jaar is Janneke Vertregt werkzaam binnen de combinatie DSM/SABIC. Als ervaren medewerkster is Janneke vroegtijdig betrokken geweest bij
de overgang naar het nieuwe gebouw
en het open office. Een sprekend voorbeeld is de Code of Conduct, die ze
mede heeft ontwikkeld en min of meer
de 10 geboden van de werkvloer bevat.
“Toen we daadwerkelijk verhuisden
naar het nieuwe gebouw ging dit eigenlijk heel soepel.”
Open office
“Voor mijzelf was de mate van aanpassing eigenlijk niet zo groot. Ik begin
altijd vroeg in de ochtend, dus als ik
het gebouw binnenstap is er nog volop
plek. Dit geeft me de mogelijkheid om
een goed plekje te zoeken, iets wat ik
belangrijk vind. De verschillende werkplekken hebben namelijk hun eigen
eigenschappen en zodoende ontdek je
toch je favoriete werkplekken. Ik probeer me overigens wel te houden aan
de anderhalf uur regel uit de Code of
Conduct. Bij lange afspraken neem ik
mijn spullen daarom mee om de werkplek vrij te maken voor andere collega’s, tenzij het rustig is in het gebouw.
Ondersteuning
“Van SABIC krijgen we een laptop die
we overal in docking stations kunnen
zetten en een telefoon. Met het Livelink systeem kunnen we in principe
overal inloggen, waardoor we verder
niets nodig hebben. Ik gebruik wel nog
een papieren agenda, al heb ik ook een
digitale agenda. Verder heb ik voor elk
project een mapje met actuele documenten die ik graag bij me heb tijdens
vergaderingen. Daarnaast notuleer ik
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“Daarnaast sleep je natuurlijk je persoonlijke spullen mee. Hier heeft iedereen een eigen kluisje voor dat kan
worden afgesloten, maar in de praktijk
heb ik mijn sleutels en portemonnee
meestal gewoon bij me. We zijn door
de komst van deze kluisjes wel van alle
archiefkasten af. Omdat ik met de fiets
naar mijn werk kom, stop ik mijn laptop in mijn klusje als ik naar huis ga,
maar veel collega’s nemen hem mee
naar huis.”
Thuiswerken
Ondanks het feit dat Janneke haar
laptop in het kluisje laat kan ze uitstekend thuiswerken: “Ik heb thuis een
goede werkplek met een vaste desktop
die is aangesloten via Citrix. Zo kan ik
thuis alles wat ik hier kan. In mijn vorige functie werkte ik elke avond thuis,
nu is het één à twee dagen per week.
Maar dat ligt aan je functie. Thuiswerken heeft volgens Janneke veel voordelen; “Als je je kinderen van school moet
halen of de loodgieter komt langs, dan
stop je met werken ongeacht je klaar
bent of niet. Je gaat dan de volgende
ochtend pas verder met je werk. Nu
kan ik in alle rust op tijd naar huis en
als de kinderen naar de sportclub zijn
even de laatste hand leggen aan mijn
dagtaken. Zo heb ik mijn werk elke dag
af en kan ik de dag erna met nieuwe taken beginnen. Dat roept al snel de discussie op over het gescheiden houden
van werk en privé. Toegegeven, je moet

wel oppassen dat je niet te veel thuis
gaat doen; hoewel het lekker kan zijn
om taken af te vinken moet je voldoende tijd overhouden voor je privéleven.
Maar werk en privé gescheiden houden is ook moeilijk als je je werk niet
af hebt en dan gehaast naar huis gaat
om nog op tijd het eten klaar te hebben
voor de gezinsleden die ‘s avonds nog
weg moeten. Bovendien word je in elke
functie bij SABIC uitgedaagd je hersens
te laten kraken en neem je je werk in
die zin toch mee als je het gebouw uitloopt.”
Oordeel
“De mogelijkheden om thuis te werken zijn voor mij ideaal. Ik kan mijn
tijd flexibel indelen en heb zo per saldo
meer tijd over. Over het open office
concept kan ik ook niet negatief zijn,
hoewel ik wel een aantal kanttekeningen wil plaatsen: ten eerste word je
meer afgeleid, omdat je veel mensen
ziet waarbij je associaties hebt. Doordat ik hier al zo lang werk ken ik bijna
iedereen en tijdens dit gesprek heb ik
al vijf mensen gezien waar ik even over
nadacht. Dat leidt stiekem toch af van
ons gesprek. Daarnaast speelt het sociale aspect. Als je hier als nieuweling
begint, word je op een afdeling neergezet waarin je bijna niemand kent. In
de traditionele hokjes structuur kom
je met een kleiner groepje collega’s in
aanraking die je beter leert kennen en
die veelal dezelfde taken hebben. Hier
weet je niet welke functie iedereen
heeft en daar moet je zelf een weg in
vinden.”

Thema Het Nieuwe Werken
Het aantal consultancy bedrijven voor Het Nieuwe Werken neemt toe
en meer bedrijven stappen over. Echter, zoals wel vaker bij dit soort
managementhypes, blijven onderzoeken over deze nieuwe werkwijze
onderbelicht. Ad Kleingeld van de capaciteitsgroep Human Performance
Management vertelt over onderzoek naar Het Nieuwe Werken.
TEKST Sabrina Habes en Thomas Prevoo FOTOGRAFIE Bart van Eijden

Wetenschap achter de overstap
Ad Kleingeld over onderzoek naar aspecten van Het Nieuwe Werken
Onderzoek
Ad Kleingeld is werkzaam bij de capaciteitsgroep Human Perfomance Management (HPM) en hoewel hij zelf
geen onderzoek heeft gedaan naar Het
Nieuwe Werken (HNW), is hij veel aspecten tegengekomen in onderzoek,
zowel in zijn eigen groep als in wetenschappelijke tijdschriften. “Bij verschil-

lende Bachelor EindProjecten” is naar
de voordelen en de problemen gekeken
van HNW. Verder is er in de Verenigde
Staten erg veel onderzoek gedaan naar
telework en telecommuting op basis
waarvan een meta-analyse is verschenen2 met verschillende conclusies. In
Nederland kennen wij teleworking beter
als thuiswerken.”

Het onderzoek naar flexibele kantoorconcepten blijkt vrij beperkt. Kleingeld
legt uit: “Wellicht komt het doordat goed
quasi-experimenteel onderzoek met een
controlegroep in de praktijk lastig te realiseren is. Eén van de weinige onderzoeken op dit gebied is uitgevoerd door
mijn collega’s De Jonge en Rutte (1999)
bij het destijds zeer vernieuwende flexidecember 2011 SCOPE
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“Het moet niet
geïmplementeerd
worden als pure
kostenbesparing op het
aantal werkplekken”
bele kantoorconcept van Interpolis”.
Hieruit bleek dat in de flexibele groep de
motivatie achteruit ging, maar dat was
ook zo in de controlegroep. Wel waren
er bijvoorbeeld positieve effecten op samenwerking en contactmogelijkheden.”
Er zijn diverse interessante zaken naar
voren gekomen in onderzoeken naar teleworking. “Er zijn twee mechanismen
van toepassing op HNW die van groot
belang zijn, namelijk autonomie en de
werk-thuis balans. Mensen willen graag
zelf beslissingen nemen over de indeling en inhoud van het werk en dit blijkt
dan ook van groot belang te zijn voor
de tevredenheid van werknemers. Door
een combinatie van minder controle en
meer verantwoordelijkheid blijkt dat
men een hogere intrinsieke motivatie en meer plezier in het werk krijgt.
Eerder genoemde meta-analyse toont
echter aan dat het positieve effect van
teleworking gemiddeld genomen beperkt is: correlaties van slechts 0,10 tot
0,20 met uitkomsten als werkprestatie,
tevredenheid en (verminderde) stress.
Dit betekent dat maximaal 4% van de
variantie in de uitkomst verklaard wordt
door HNW.”
Kleingeld geeft wel aan dat uit onderzoek naar flexibele werktijden wel blijkt
dat deze een eenduidig positief effect
hebben op het werk.
Thuiswerken
Uit onderzoek is gebleken dat 50%
procent van de werknemers aangeeft
te druk of te gejaagd te zijn. Opvallend
is dat dit vaak niet blijkt te komen door
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drukte op het werk, maar door een gevoel van thuis te kort te schieten. Interessant bij het onderzoek naar thuiswerken is dan ook de werk-thuis balans,
die gedefinieerd kan worden als het
managen van druk die voortkomt uit het
doen van betaalde arbeid en de rol die je
vervult in je privéleven. Deze balans kan
verstoord worden door problemen van
het werk mee te nemen naar huis of andersom. Kleingeld vertelt: “De effecten
van teleworking op de werk-thuis balans
zijn niet eenduidig. Uit onderzoek is
gebleken dat het conflict in de thuissituatie vaak groter wordt op het moment
dat men thuis gaat werken, omdat dan
minder goed het onderscheid gemaakt
kan worden tussen een werk- en een
thuissituatie. Als mensen bij wijze van
spreken aan de keukentafel hun werk
doen, is het moeilijk om daarna over
te schakelen naar een gezinssituatie als
je op dezelfde plek bent. Een oplossing
hiervoor kan zijn dat gezorgd wordt voor
een kantoortje thuis, waardoor werk en
privé eenvoudiger te scheiden zijn.”
Er zijn ook andere factoren die teleworking niet in alle gevallen een geschikte
oplossing maakt. Niet alle functies maken het namelijk mogelijk dat een werknemer thuis gaat werken. Met name
klantgerelateerde en leidinggevende
functies zijn niet altijd uit te oefenen
op grotere afstand. Ook van belang
zijn persoonlijke eigenschappen. Extraverte mensen met een hoge vriendelijkheid blijken minder geschikt te zijn
voor thuiswerken. Dit komt met name
doordat deze personen meer behoefte
hebben aan mensen om zich heen en

het helpen van anderen en dus liever
helemaal niet in hun eentje thuis achter een bureau zitten. Verder heeft de
stressfactor van de baan en het geslacht
ook invloed op de mogelijkheid tot teleworking.

“Mensen willen graag
zelf beslissingen
nemen over de
indeling en inhoud
van het werk en dit
blijkt dan ook van
groot belang te zijn
voor de tevredenheid
van werknemers”
Hoewel in het voorgaande een aantal
potentiële nadelen van teleworking naar

voren komt, zijn er wel degelijk voordelen. “HNW is goed voor een tijdsbesparing doordat men minder op en
neer hoeft te reizen tussen het werk en
thuis. Daarnaast is de arbeidstevredenheid hoger onder thuiswerkenden dan
onder kantoorpersoneel. Een beperking
is er wel in de intensiteit van telewerken: vanaf 2,5 dag per week thuiswerken
daalt juist de tevredenheid van de collega’s die op kantoor achterblijven.”
Faculteit
Binnen de capaciteitsgroep waar Ad
Kleingeld zelf deel van uitmaakt, wordt
ook gebruik gemaakt van HNW. “Bij
HPM zijn afspraken gemaakt over
thuiswerken, waarbij mensen één dag
in de week thuis kunnen werken. Het
werk is autonoom en intrinsiek motiverend, waardoor thuiswerken goed mogelijk is. Hoewel veel HPM-ers een eigen
kantoor hebben, staan de deuren vaak

open en wordt er gebruik gemaakt van
groene en rode bordjes op de deuren
van werknemers, waarmee aangegeven
kan worden of ze beschikbaar zijn voor
een gesprek of dat het ongelegen komt.
Dit vormt een duidelijk signaal voor de
werknemers om meer contact te zoeken
en zorgen voor een open sfeer, enigszins
vergelijkbaar met flexplekken. Er kan
meer kennis uitgewisseld worden en
men kan informele contacten aangaan.”
Al vele jaren wordt erover gesproken
dat de faculteit en dus ook de vakgroep
HPM gaat verhuizen naar het Hoofdgebouw. Een plan dat hierbij genoemd
wordt, is dat in het Hoofdgebouw ook
HNW geïmplementeerd wordt. “Hoe
het, als het ooit zover komt, met flexruimtes en –plekken in het Hoofdgebouw zal gaan, is nog onduidelijk. Het
idee is echter ontstaan uit het gebrek
aan ruimte dat er nu is, waarbij men
hoopt het aantal werkplekken te kunnen

verminderen door meer gebruik te maken van het thuiswerken. Of het een verbetering is weet ik niet, want het moet
natuurlijk geen stoelendans worden als
alle werknemers op dezelfde dag op de
universiteit verschijnen. Ik hoop dan
ook dat er zorgvuldig over nagedacht zal
worden als besloten wordt dit wel door
te voeren.”
Conclusie
Om problemen te voorkomen bij de implementatie van het HNW is het volgens
Kleingeld van belang dat er goed ingespeeld wordt op de plannings- en organisatievaardigheden van werknemers
en dat werkgevers hiervoor wellicht ook
trainingen moeten aanbieden. “Werknemers die ineens thuis aan de slag zullen
gaan, moeten weten hoe ze hun dagen
het beste in kunnen delen en hoe ze hun
werkzaamheden moeten organiseren.
Daarnaast is het vooral ook van belang
december 2011 SCOPE
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dat ze vanuit de werkgever gestimuleerd
worden en dat deze de werknemers loslaat. Leidinggevenden zullen dan ook
een switch moeten maken van directe
controle en het sturen op aanwezigheid
naar vertrouwen en het sturen op resultaten.

Dr. ir. Ad Kleingeld
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Het blijft echter de vraag of je medewerkers kunt verplichten deel te nemen aan deze nieuwe werkwijze.”
Wat de toekomst is van HNW durft
Kleingeld niet te voorspellen. “Er is
een grote opkomst aan adviesbureaus,
maar of het nou een hype is of een echte
switch in management durf ik nog niet
te zeggen. Als een bedrijf HNW echt wil
laten slagen, lijkt het mij van groot belang dat ze alle kennis gebruiken die in
de loop van de tijd vergaard is en dat medewerkers geholpen worden in de verandering. Het moet niet geïmplementeerd
worden als pure kostenbesparing op het
aantal werkplekken. Ik heb daarnaast
het idee dat communicatietools een
grote uitkomst zijn voor het teamwork
en de kennisdeling binnen bedrijven.
De invoering van HNW is een echte cultuurverandering waar niet blindelings
ingestapt moet worden, maar het moet
een goed doordachte stap zijn.”

Thema Het Nieuwe Werken
Studeren in de bibliotheek, thuis of in de trein. Om 6 uur ‘s ochtends
of 2 uur ’s nachts nog de laatste dingen doornemen voor je tentamen.
Voor de huidige generatie studenten is het vanzelfsprekend om plaats- of
tijdongebonden te ‘werken’, maar dit is niet het geval voor alle bedrijven.
Vandaar stellen we Joost Jolink, eigenaar van Frisse Blikken, vijf vragen
over de veranderingen voor bedrijven die Het Nieuwe Werken willen
implementeren.
TEKST Matthijs van Bergen

Frisse Blik op
veranderen
Wat houdt Het Nieuwe Werken
volgens jou in?
“In essentie gaat Het Nieuwe Werken
(HNW) over gedragsverandering. Het
komt erop neer dat managers meer
ruimte en vertrouwen geven aan hun
medewerkers en in ruil daarvoor nemen
de medewerkers meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap over het werk dat
ze verrichten. Dit leidt tot meer proactiviteit, grote resultaatgerichtheid (van de
medewerkers) en op termijn tot betere
resultaten. De resultaten kunnen zich
uiten op verschillende deelgebieden,
van duurzaamheid tot klantgerichter

werken tot lagere kosten. De toename
aan vertrouwen en verantwoordelijkheid verandert de medewerker-manager
relatie. Dit heeft onder andere consequenties voor de manier van leidinggeven (resultaatgericht sturen), de manier
van communiceren (minder face-toface contact) en de manier van werken
(plaats- en tijdonafhankelijk). Dit nieuwe werken wordt ondersteund door gebruik te maken van vernieuwende ICTmiddelen en werkplekconcepten.
Echter richten op dit moment veel organisaties zich nog te veel op deze

faciliteitenkant,
door
bijvoorbeeld
overal draadloos internet beschikbaar
te stellen en flexplekken te creëren.
Maar zoals ook al in het woord verborgen zit, is dit enkel faciliterend. HNW
is overigens niet nieuw, aangezien de
consultancybranche er al jaren gebruik van maakt. Wat voor vele managementprincipes geldt, geldt ook
HNW: het is oude wijn in nieuwe
zakken. De nieuwe ICT-middelen
dragen er wel aan bij dat HNW

“Oude wijn in nieuwe
zakken”
toegankelijker en interessanter wordt
voor zowel organisaties als haar medewerkers. Uiteindelijk houdt HNW in dat
het gedrag binnen de organisatie veranderd moet worden en dat staat dan ook
centraal in een traject.”
december 2011 SCOPE
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Wat zijn de drijfveren voor bedrijven
om HNW toe te gaan passen?
“Vanuit welke drijfveer een bedrijf kiest
om te starten met HNW heeft impact op
het gehele verloop van het implementatietraject en het is daarom belangrijk om
eerst te achterhalen wat dit precies is. In
hoofdlijnen zijn er vijf motieven van elkaar te onderscheiden: Duurzaamheid,
Productiviteit, Kostenbesparing, Gedragsverandering en Goed werkgeverschap. Voor een bedrijf is het natuurlijk
ook mogelijk om alle vijf de doelen na
te streven met HNW. Door met minder reiskilometers de duurzaamheid te
verbeteren, worden automatisch kosten
bespaard en dat kan ook leiden tot een
betere productiviteit van medewerkers.
Daarom is het lastig de bovenstaande
motieven volledig los van elkaar te zien.
Echter zit er wel altijd een volgorde van
belangrijkheid in en daar stel je het implementatietraject dan ook op af.
Uiteindelijk hebben alle bedrijven het
doel om met behulp van HNW het resultaat te optimaliseren. Dit doen bedrijven
door de kosten te reduceren, de productiviteit te verbeteren of klantgerichter te
werken. Op korte termijn zijn enkele
snelle winsten te behalen qua kostenreductie, waaronder bijvoorbeeld minder
leaseauto’s, lager energieverbruik en
minder vierkante meters bedrijfspand.
Op langere termijn zullen medewerkers
zich resultaatgerichter, productiever en
ondernemender gaan gedragen, waardoor je met dezelfde hoeveelheid mensen meer werk kan verzetten.”
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Wat zijn de uitdagingen om HNW
succesvol te laten werken bij
bedrijven?
“De grootste uitdaging tijdens de implementatie van HNW zit hem in het
veranderen van het gedrag van het management. Voorheen hadden managers
de mogelijkheid om te controleren of
de medewerkers aanwezig waren. Dat
controlemechanisme komt te vervallen en de manager moet veel meer op
resultaten gaan sturen in plaats van het
volgen van een stappenplan. Hiervoor
moeten managers eerst gaan nadenken
over wat het resultaat precies is en wat er
concreet opgeleverd dient te worden. Bij
het vaststellen van resultaten moet je er
altijd rekening mee houden dat medewerkers een bepaalde rol hebben binnen
de organisatie. Het blijkt in de praktijk
lastig om voor ondersteunende afdelingen, zoals Personeel of Communicatie
,binnen bedrijven concrete resultaten
vast te stellen. Het is dan mogelijk om
met afgeleide doelstellingen en resultaten aan de slag te gaan. Van controle
over het proces naar controle over het resultaat, dat is de inhoudelijke uitdaging
voor managers.

Minstens net zo ingewikkeld binnen
het management is dat managers hun
status en positie kwijtraken. Omdat de
medewerkers veel resultaatgerichter en
ondernemender aan het werk zijn, komt
een gedeelte van de verantwoordelijkheid van het management te vervallen.
Daarnaast moeten managers ineens uit
het grote kantoor van vijf bij vijf, waar ze
jaren hard voor hebben gewerkt, naar de
kantoortuin tussen alle medewerkers.
De gehele rol van de manager verandert
bij het introduceren van HNW en daar
moet je het implementatietraject op afstemmen.
Over het algemeen is het zo dat mensen
wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Een teken van
armoede is om alle medewerkers door
een wasstraat aan workshops te trekken
en dan te denken dat het vanzelf goed
komt. Door medewerkers erop te wijzen welk gedrag ze moeten veranderen,
schieten ze vaak in een defensieve houding. Enkel door ze zelf te laten ervaren
wat de voordelen van HNW zijn, gaat
het kwartje vallen en begint de bewustwording. Pas als ze inzien dat het leuker,
beter voor zichzelf en beter voor de organisatie is, gaat HNW werken.”

Frisse blikken
Frisse Blikken ondersteunt organisaties bij
moderne uitdagingen, zoals HNW, door het
inzetten van jonge professionals met een
frisse blik die de ambitie hebben om ondernemer te worden. Frisse Blikken vormt daarmee twee kanten van dezelfde medaille.
Enerzijds is het dé springplank voor jonge
professionals om alle kennis en ervaring op
te doen om succesvol ondernemer te worden. Anderzijds is het is dé partner voor organisaties met moderne uitdagingen, waar
juist ondernemende professionals uit de
nieuwe generatie bij kunnen helpen.

Negen keer Joost
Jolink
01 Geboren te Nijmegen
02 Studie Bedrijfswetenschappen aan
Radboud Universiteit
03 Afgestudeerd richting Strategisch
Personeelsmanagement
04 Consultant bij Twynstra Gudde
05 HR-management Nuon
06 Auteur ‘Jongleren met Talent’
07 Eigenaar Frisse Blikken
08 Vindt zijn drive in ‘bouwen’
09 28 jaar jong
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“Mensen willen wel
veranderen, maar
willen niet veranderd
worden”
Hoe ziet een HNW
implementatietraject er globaal uit?
“In principe hebben alle implementatietrajecten dezelfde basiselementen, dus
ook een HNW-traject. In het begin is
het belangrijk om de eerder genoemde
drijfveren van het bedrijf te identificeren, omdat dit het fundament vormt van
het traject. Hierna vindt een vertaling
plaats in concrete kwantitatieve resultaten. Aangezien niet alle medewerkers
hetzelfde soort werk verrichten, is een
differentiatie per medewerkersgroep
nodig. Om een realistisch beoogd resultaat vast te kunnen stellen is het zeer
belangrijk om te weten waar het bedrijf
nu staat. Nulmetingen verschaffen inzicht en maken het mogelijk om per
medewerkersgroep realistische doelen
vast te stellen. Voor iedere groep is het
van belang een strategisch veranderplan
op te stellen, waarin is vastgelegd wat de
doelstellingen zijn en hoe het resultaat
wordt gemeten. Vervolgens beschrijft
een tactisch veranderplan wat er concreet moet gebeuren om de doelstellingen te behalen.
Na dit voorbereidende werk en met behulp van het resulterende plan van aanpak, kan het implementatietraject van
start. Het komt dan in feite neer op het
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uitvoeren van de actiepunten, die actief
het gedrag van medewerkers en managers veranderen. Over het algemeen
moeten managers geholpen worden
om ze te laten managen op het resultaat van medewerkers, dat is de grootste
uitdaging. Er vindt geregeld een evaluatie plaats waarin de vooraf vastgestelde
resultaten gemeten worden. Op zulke
momenten kan bijsturing plaatsvinden
of kunnen eventueel doestellingen aangepast worden. Het grote verschil met
een regulier implementatietraject is dat
medewerkers HNW over het algemeen
als zeer positief ervaren. Als we voorheen bij een bedrijf kwamen om gedrag
te veranderen stonden ze daar niet altijd
voor open, maar met HNW is dat meestal wel het geval.”
Hoe zie jij de rol van de
begeleidingspartner voor je?
“Voor externen zien wij twee belangrijke rollen weggelegd. De eerste rol is
de standaardrol en heeft te maken met
de projectmatige ondersteuning van een
implementatietraject. Dit kan bijvoorbeeld het schrijven van een tactisch veranderplan zijn, werkbezoeken organiseren of de communicatie verzorgen. De
tweede rol waar wij op inzetten als begeleidingspartner in deze context is de

fun theory. Het is de kunst om gedrag te
veranderen door het leuk te maken om
dat specifieke gewenste gedrag te vertonen. Een spel dat we hebben ontwikkeld en dat wij inzetten heet ‘Beat the
Board’. Verschillende teams, inclusief
het bestuur, strijden met elkaar om het
beste HNW-team te zijn. Door de teams
vragen te laten beantwoorden rankt het
systeem wie het beste HNW toepast,
met als doel om the Board te verslaan.
Uiteraard zijn er prijzen te winnen voor
de beste teams en op die manier is het
bedrijf op een positieve en leuke manier
met HNW bezig.
Meestal is er een verantwoordelijke
binnen het bedrijf aangesteld voor een
HNW-project. Deze persoon weet zelf
wat goed en belangrijk is voor de organisatie en zit vaak niet te wachten op
iemand die precies komt vertellen wat
er dient te gebeuren. Als Frisse Blikken
ondersteunen wij de interne projectmanager bij het realiseren van de beoogde
HNW-doelstellingen. We komen niet
vertellen hoe het moet, maar komen het
vooral, met behoud van een frisse blik,
samen doen. In onze beleving vinden
organisaties dit ook prettig.”

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.

Carrière

Efficiëntie en leiding
vanuit de Geest
Als bedrijfsleider
van PostNL vertelt
Remco van Geest
over zichzelf, zijn
werkzaamheden
en de uitdagende
nieuwe functie die hij
vanaf november 2011
bekleedt.
TEKST Bas Berkel
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Er waait sinds mei 2011 een andere wind
aan de Steenbok, op bedrijventerrein de
Brand aan de rand van Den Bosch. De
traditionele TNT vlaggen hebben plaatsgemaakt voor vlaggen met het nieuwe
PostNL logo. Remco van Geest is hier
samen met vijf andere bedrijfsleiders
verantwoordelijk voor de activiteiten van
deze verwerkings- en distributiefabriek.
De fabriek is opgedeeld in vier 24-uurs
processen waar in totaal 32 productieteamleiders en ongeveer 600 productiemedewerkers werkzaam zijn. De
gemiddelde productie van dit PostNL

filiaal bedraagt om en nabij de 2,5 miljoen poststukken per dag. Van Geest:
“De verwerking van deze poststukken
vindt plaats in meerdere sorteerlagen,
daarom is de maximale productiecapaciteit dus minimaal het dubbele hiervan.”
Van Geest zelf is budgettair eindverantwoordelijke voor het proces ‘sorteermachine-klein’ (SMK). Van Geest vertelt:
“Dit SMK proces verwerkt de post voor
de regio Limburg en voor een groot deel
van Noord-Brabant en kan tot 390.000
poststukken per uur verwerken. Bij dit
proces stuur ik acht productieteamlei-

“Het gevoel dat ik bij
TNT had, was vanaf
het begin goed”
ders en ongeveer 150 medewerkers aan.
Het coachen van deze productieteamleiders en het oplossen van zaken zoals
ziekteverzuim, vallen onder mijn supervisie.”

het normale aantal werknemers aanwezig om alle processen nog steeds zo efficiënt mogelijk te laten lopen. De logistieke strategieën hierachter maken het
werk echt leuk.”

Alle processen binnen PostNL zijn ingericht op de volumes post die normaliter,
gedurende ongeveer 50 weken per jaar,
binnenstromen. De echte uitdaging zit
volgens Van Geest dan ook in de laatste
weken van het kalenderjaar: “In deze
periode wordt de gehele fabriek omgebouwd en is er soms een drievoud van

Traineeship
De fascinatie voor (internationale) logistieke stromen zit volgens van Geest in
zijn genen. Maar hoe zag het traject van
student tot bedrijfsleider er precies uit?
Van Geest wist dat hij na zijn afstuderen
bij een logistiek bedrijf aan de slag wilde. Hierbij was de keuze voor een specifiek bedrijf nog om het even. Van Geest:
“Ik wist wel dat ik met mijn voeten in
modder wilde staan. Ik wilde graag zien
welke impact mijn handelingen op de
werkvloer zouden hebben. Verder ga
ik vaak af op mijn gevoel en het gevoel
dat ik bij TNT had, was vanaf het begin
goed.” Daarom startte Van Geest er in
2008 met een driejarig Management
Traineeship. Gedurende deze periode
bekleedde hij vier functies, allen voor
een periode van tussen de zes en de negen maanden. Van Geest vertelt: “Ik begon als ‘supply chain planner’, waarbij
ik me bezighield met strategieën achter
logistieke planning. Vervolgens stapte
ik over naar de functie productieteamleider. In deze periode moest ik op de
werkvloer opereren en een machinepark
aansturen. Daarnaast maakte ik kennis
met het leiding geven. In de derde periode heb ik me een half jaar gericht op
verbeterprojecten. Deze projecten betroffen optimalisatie en het herinrichten
van processen, bijvoorbeeld wachttijden
in een fabriek reduceren.” De vierde
functie is dezelfde als zijn huidige, die
van bedrijfsleider.

Ambities richting de operationele consultancy zijn zeker aanwezig, maar
voorlopig heeft Van Geest het nog prima
naar zijn zin bij PostNL.
Continue veranderingen
In mei 2011 is TNT opgesplitst in TNT
Express en PostNL. Mede vanwege uiteenlopende strategieën gaat het postbedrijf officieel verder als Koninklijke
PostNL en kan het bedrijf zich sterker
richten op de activiteiten post, pakketten en e-commerce. Deze splitsing is
één van de vele reorganisaties die hebben plaatsgevonden sinds de privatise-
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Remco van Geest
Bedrijfsleider bij PostNL

Remco van Geest (1982) studeert in 2007
af als Technisch Bedrijfskundige op het
gebied van Supply Chain Management.
Tijdens zijn studententijd bekleedt Remco
de functie Commissaris Onderwijs binnen
het Industria bestuur, studeert hij een
half jaar aan de Universiteit van Pretoria
in Zuid-Afrika en staat hij bekend om zijn
enthousiasme, humor en prettig gestoorde
karakter.

ring van het oude staatsbedrijf PTT. Van
Geest is als bedrijfsleider nauw betrokken bij deze herstructurering en andere
strategische veranderingen. Hij vertelt:
“Het jaarlijkse doel van het bedrijf blijft
het realiseren van efficiëntere processen. Om dit bovenop een reorganisatie
te bewerkstelligen is een enorme uitdaging, maar wel heel leerzaam.”
Binnen het reorganisatieproces heeft
Van Geest sinds november 2011 een
nieuwe functie. “Ik ben projectleider
geworden van een nieuw te openen
productielocatie in Den Bosch Op deze
locatie zullen in totaal 1.700 deeltijd
productiemedewerkers werkzaam zijn.
Mijn primaire verantwoordelijkheid
wordt het operationeel maken van deze
SCOPE december 2011
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“Ik wist wel dat ik
met mijn voeten in de
modder wilde staan”
nieuwe fabriek.” vertelt Van Geest. Kijkend naar de toekomst ziet Van Geest
nog genoeg mogelijkheden voor PostNL, in het bijzonder in de e-commerce.
Van Geest: “Wij zijn steeds vaker betrokken bij de creatie van webshops, waardoor datgene wat er gegenereerd wordt,
ook daadwerkelijk door ons bezorgd kan

worden.” Kortom, de leiding en efficiëntie die zich vanuit ‘de geest’ door PostNL
verspreiden, zullen voorlopig nog wel zo
blijven.

Carrière

Afgestudeerd
Technisch
Bedrijfskundige
Robert Gangelhof is
ondertussen alweer
dertien jaar werkzaam
bij Accenture in
Amsterdam. Reden
om er eens een kijkje
te nemen en te zien
wat iemand in die tijd
allemaal kan bereiken.
TEKST Marcel van Eupen

Top van Rabobank en
KLM in één dag
Het bedrijf
Accenture, in Nederland gevestigd in
Amsterdam, heeft vestigingen over de
gehele wereld. Gangelhof: “Accenture is
een groot bedrijf, bij ons zijn ongeveer
204.000 mensen werkzaam in 120 landen en we hebben 23 miljard dollar omzet op jaarbasis. Accenture kun je grofweg in drie delen splitsen: management
consulting, technology (IT) outsourcing
en een algemene outsourcing tak. Management consulting is het adviseren

“Netwerken is
belangrijker dan je
denkt”
van grote klanten als KLM, Microsoft en
Rabobank. Dit adviseren doen wij op zes
punten: operational department, finance and performance management, customer relation management, organisation performance, risk management en
strategy.” Bij de algemene outsourcing
tak kun je denken aan het outsourcen
van de infrastructuur van een bedrijf,

zoals het verplaatsen van datacenters
naar India. “Het doel van Accenture
is om van een gewone organisatie een
zogenoemde ‘high performance organisatie’ te maken. Dit houdt in dat een
onderneming het ieder jaar significant
beter doet dan andere bedrijven in zijn
markt. Daarnaast doen we altijd wat we
beloven.”
Al dertien jaar erbij
Gangelhof is al ruim dertien jaar actief
werkzaam bij Accenture. Hij werkt binnen de technology tak van Accenture bij
de groep advanced systems and technology. “Deze groep houdt zich kort
gezegd bezig met de innovatieve technologieën die er in de markt bestaan,
bijvoorbeeld open source netwerken of
in the cloud.” Binnen de groep houdt
Gangelhof zich vooral bezig met testing.
“Hierbij kun je denken aan innovatieve
manieren van testen, testautomatisering
en teststrategieën, zodat de klant beter
en goedkoper door de testcyclus kan komen en bij automatisering ook nog eens
meer kan testen.”
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“Bij Accenture ben
je een van de beste
kandidaten als je
een studie TBK hebt
gedaan”
Daarnaast is Gangelhof ook technology
account lead voor de Rabobank groep.
Dit houdt in dat hij alles wat Accenture
te bieden heeft, laat zien bij de Rabobank en kijkt waar er kosten te besparen
zijn. Hierbij is het doel om de klanten
tevreden te houden en zo mogelijk meer
tevreden te maken. “Als de Rabobank
besluit een project te gaan doen met
ons, ben ik er verantwoordelijk voor dat
er wordt opgeleverd wat er is afgesproken.”

dag eerst met de CEO van Rabobank
praat en vervolgens nog door moet naar
de top van KLM. Ook de zogenoemde
setting waarin ik dit werk doe, vind ik
leuk; ik werk altijd met een ambitieus en
gedreven team.”

Tot slot is Gangelhof ook verantwoordelijk voor de interne en externe marketing van zijn groep.

Uiteraard zijn er ook minder leuke kanten aan het werk. Zo vindt Gangelhof
de administratieve processen iets wat
bij het werk hoort, maar niet echt heel
spannend. “Ook is het door de grote
diversiteit van het werk lastig goed je
agenda te plannen en te focussen. Het is
echter niet zo dat je elke week snoeihard
60 tot 80 uur hoeft te werken.”

Nog steeds gemotiveerd?
De baan heeft veel leuke kanten volgens
Gangelhof: “Allereerst is het werk natuurlijk erg divers, waardoor geen dag
hetzelfde is. Het komt voor dat je op een

Waarom Accenture?
Gekozen voor Accenture heeft Gangelhof om twee redenen: hij kende iemand
die twee jaar voor hem afstudeerde en
bij Accenture ging werken en hij wilde
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graag de advieswereld in. “Deze wereld
trok mij, omdat je bij verschillende grote
bedrijven in de keuken kan kijken. Daarnaast werk je vaak met goede, gedreven
mensen waardoor je het verschil kan
maken. Dat leek mij erg leuk.”

“Het werken met een
ambitieus en gedreven
team is de motivatie
om door te gaan”
Voegt de studie Technische
Bedrijfskunde nog iets toe?
“Bij Accenture ben je een van de beste
kandidaten als je een studie Technische
Bedrijfskunde hebt gedaan. Bij de technologie tak kun je bijvoorbeeld goed de
slag maken tussen business en IT. Ook

01

03

01-03 Nieuwe branding
Kantoren van Accenture in Nederland

02

Robert Gangelhof
Senior Manager bij Accenture

Robert Gangelhof is in 1999 afgestudeerd
als Technisch Bedrijfskundige aan de
Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn
studie is Gangelhof direct bij Accenture
gaan werken waar hij tot op heden
werkzaam is. Binnen het bedrijf is hij
opgeklommen tot het niveau van senior
manager.

weet je hoe je kosten in kaart moet brengen.” Een ander punt dat Gangelhof
aanhaalt, is dat je sterk analytisch kunt
denken. Ook zie je snel kruisverbanden, kun je op hoog niveau praten met
klanten, ben je communicatief vaardig
en heb je een breed inzicht in hoe een
bedrijf werkt.

aan dan je denkt. Zo kom ik nu bij bedrijven mensen tegen, die ik nog ken uit
mijn studententijd en die ondertussen
ook hoge functies hebben verworven.”

“Ik heb nog steeds veel aan mijn studie
Technische Bedrijfskunde. Vooral aan
het OPAC en IT gedeelte. Ik heb geleerd
hoe ik analytisch moet zijn en hoe ik
methodes en oplossingen over kan brengen bij bedrijven. Verder heb ik profijt
van de bij OPAC geleerde kennis over
logistieke processen binnen bedrijven.”
Tenslotte heeft Gangelhof nog veel aan
het bij de Technische Universiteit Eindhoven opgebouwde netwerk: “Daarom
zou ik iedereen adviseren om te investeren in je netwerk, daar heb je later meer
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Ambitieus en knallen
Lucas van Luijtelaar
verscheen al eens
eerder in SCOPE.
Destijds vertelde
hij over zijn
afstudeerproject en
zijn studentenleven.
Ondertussen is
hij afgestudeerd
en al bijna een
jaar werkzaam als
technisch trainee bij
Alliander. Hoe bevalt
dat?
TEKST Rick van Balkom

“Heel goed, al was de overgang van de
universiteit naar Alliander even wennen.” Lucas van Luijtelaar zit aan een
tafeltje in de grote, door zon verlichte
hal in het kantoor van Alliander te Arnhem. Er hangt een gemoedelijk sfeer en
aan de drukte is te merken dat het bijna
lunchtijd is.

zonder en wij vervullen dus een belangrijke taak voor veel Nederlanders. Tenslotte blijven we innoveren. We moeten
wel! Hedendaagse technologieën vragen
om grote veranderingen in het elektriciteitsnet. Daarbij wordt er steeds meer
gebruik gemaakt van groene energiebronnen.”

Drie redenen
Lucas vertelt waarom hij heeft gekozen
voor dit bedrijf. “Ik had drie redenen
om te kiezen voor Alliander. Het is een
technisch bedrijf, maatschappelijk betrokken en innovatief. Altijd heb ik techniek interessant gevonden en ook heb
ik er affiniteit mee. Ik wil echter niet
de diepte in. Dus wel het grote plaatje
begrijpen, maar niet elk detail volledig
beheersen. Dat is precies wat ik nu doe.

Kritisch denken
Lucas twijfelt lang aan welk deel van
zijn studie hij het meest heeft gehad.
Na een halve minuut stilte volgt het antwoord. “Ik denk dat het kritisch denken
de meeste waarde voor mij heeft. Ik heb
op de universiteit kritisch leren denken
en geleerd niet alles direct voor waar aan
te nemen. Maar eigenlijk kom ik alle facetten van mijn opleiding tegen in mijn
werk, van HRM tot ICT.”

“We blijven innoveren,
we moeten wel!”
Verder is Alliander maatschappelijk betrokken, omdat iedereen gas en elektriciteit nodig heeft. We kunnen niet meer

Het is niet alleen de studie die waardevol is geweest. “Je studie is belangrijk,
maar dingen die je naast je studie doet
zijn ook belangrijk. Je hoort het vaak
maar het helpt echt. Ik merk nu dat ik
een aantal stappen voor heb op de rest.
Je bent ondernemender.”

01
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Lucas van Luijtelaar
Technisch Trainee bij Alliander

Lucas van Luijtelaar begint in 2002 aan de
opleiding Technische Bedrijfskunde aan
de Hogeschool Den Bosch. Daarna begint
hij in 2006 aan de master Innovation
Management. Tijdens zijn studietijd is
Lucas een actief lid bij Don Quishoot en
vervult hier een jaar lang de taak van
penningmeester. Vanaf maart 2011 is hij
werkzaam bij Alliander. In zijn vrije tijd
hockeyt Lucas graag. Hij houdt daarnaast
van reizen, lekker eten en hij is een sociaal
dier.

Technisch trainee
Als technisch trainee bij Alliander word
je voor twee jaar aangenomen. In die
twee jaar ga je aan drie projecten werken om er zo achter te komen wat bij
jou past. “Ik kan me hier ontwikkelen,
zoals ik dat wil. Zo heb je de keuze om
de breedte of juist de diepte in te gaan;
de generalisten versus de engineers.
Zelf heb ik gekozen voor een brede ontwikkeling. Tijdens je traineeship kom
je erachter wat je leuk vindt en waar je
talenten het best tot hun recht komen.
Daarnaast blijft de ontwikkeling van je
competenties belangrijk. Zo volg je trainingen gericht op samenwerken, advies
geven en leiderschap.”
“Je krijgt veel vrijheid, maar je moet wel
je meerwaarde bewijzen. Als je dat doet
dan krijg je voldoende kansen om je verder te ontwikkelen. Verder wordt er van
je verwacht dat je activiteiten organiseert
zoals een kennislunch of discussies. Ik
ben nu samen met andere trainees bezig met een project om het traineeship
internationaler te maken. Alliander is

01 Monteurs van Liandon aan het werk

“Als trainee ben je
ambitieus en wil je
knallen”
vanzelfsprekend erg nationaal gericht
en we willen bijvoorbeeld een excursie
naar het buitenland plannen om te leren
van andere bedrijven. Samen met de andere trainees is het hier gezellig. We zijn
laatst met een aantal trainees naar Antwerpen geweest buiten het traineeship
om. We hebben veel contact, ondanks
dat we verspreid zijn over verschillende
kantoren.”
I-net
Het project waar Lucas op dit moment
mee bezig is, heet I-net. Dit is een innovatief project gericht op de toekomstige
ontwikkelingen van de energiemarkt.
Lucas legt uit. “Over 10 jaar gaat Nederland massaal auto’s opladen via het stopcontact, en zal het decentraal opwekken

van energie ook flink toenemen. Dit
betekend dat het energienet niet alleen
energie naar de huishoudens transporteert, maar dat huishoudens ook energie
aan het net gaan terug leveren. Daarom
willen we overstappen op een Smart
Grid dat voorbereid is op de toekomstige
veranderingen.”

“Storingen worden nu
nog met pinnetjes op
een kaart aangegeven”
Naast de technische veranderingen
heeft het ook een impact op de organisatie. “Storingen worden nu nog met
pinnetjes op een kaart aangegeven, dit
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02 Netwerkbeheer door Liander

02
wordt gedigitaliseerd. Op deze afdeling werken vooral oudere werknemers.
Voor hen is dit een grote verandering en
niet iedereen wil iets compleet nieuws
leren voor de laatste paar jaren bij het
bedrijf. Dit geeft een interessante mix
van de eisen (wat moet er veranderd
worden?) en de behoeften (wat vinden
de werknemers?).”

“Het is vervelend als
zaken niet gaan zoals
je zelf wil”
Verwachtingen
Zoals bij alle projecten verloopt niet alles zoals gepland. Ook Lucas werd geconfronteerd met tegenslagen. “Als trainee ben je ambitieus en wil je knallen.
In een groot bedrijf en bij omvangrijke
projecten is dit echter niet altijd makkelijk. Soms duurt het langer dan jij wilt.
Je bent afhankelijk van andere partijen
en je hebt niet alles zelf in de hand. Zo
had de pilot van het Smart Grid al klaar
moeten zijn, maar door omstandigheden zijn we nog niet zo ver. Je hebt
verwachtingen geschept die je niet kunt
waarmaken. Dit is wennen en je moet
leren om hiermee om te gaan.”
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Internationaal
China groeit al enkele jaren vele malen sneller dan andere landen, is dat
puur toeval of hebben ze echt iets waar wij van zouden kunnen leren?
Professor Peter Ho en Frans van de Weijer (Hong Kong University
of Science and Technology) geven op hun beeld over China en haar
ontwikkelingen: economie, politiek, cultuur en onderwijssysteem.
TEKST Yorick Heidema

China expert in Nederland en
Nederlandse student in China
Economie landelijk Hoe gaat het land
om met de crisis?
Peter Ho
“China heeft haar kwartaalcijfers reeds
gepubliceerd en daaruit is gebleken dat
de groei is afgezwakt tot net boven de
9%. Dit is normaal nog hoog, maar voor
China is dit alsnog een daling. China
is gespannen over de huidige situatie,
omdat ze bang zijn dat er een mondiale crisis kan ontstaan. Hier is China
bang voor, omdat twee plekken waar

“China is bang voor
een mondiale crisis”
Peter Ho
China veel in heeft geïnvesteerd, de
VS en Europa, allebei in een crisis zitten. Daarbovenop heeft China ook nog
te kampen met een zeepbel in de vastgoedsector, waarmee de crisis in 1997
en 2007 begonnen is. Wel heeft China
een paar voordelen als het gaat om het
oplossen van dit probleem. China heeft
een economie die meer afgeschermd is
van de internationale economie dan andere economieën. Het is een economie
die ook veel meer door de staat bestuurd
wordt. Dat maakt het denk ik toch een
stukje stabieler dan de Amerikaanse economie. De verwachting is dat de zeepbel
van vastgoed in China waarschijnlijk
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langzaam zal leeglopen. Om dit te verzekeren heeft de Chinese regering vorig
jaar straffe maatregelen aangekondigd.
Wat er precies gaat gebeuren, kan helaas
nog niemand vertellen.”
Economie & politiek Wat is de invloed
van de politiek op de crisis?
Peter Ho
“China heeft een aantal staatsbanken
die streng worden gereguleerd door de
staat. Dat betekent dat een scenario zoals in Amerika, waar een omgevallen
bank tot een crisis leidde, in China niet
zou kunnen gebeuren. Wat je ook ziet, is
dat de Renminbi, de nationale munteenheid in China, niet vrij in te wisselen is,
dat wil zeggen dat die munt geen vrije
marktkoers heeft, maar alleen binnen
een bepaalde bandbreedte kan bewegen.
Dat betekent dat er een zekere buffer is
om klappen in de economie op te vangen.”
Economie Wie kunnen er in China aan
de universiteit studeren en hoe komen
ze rond?
Frans van de Weijer
“De universiteit heeft een beetje hetzelfde systeem als in Nederland; iedereen
kan de weg tot de poort van de universiteit bewandelen. Om de onkosten van
het leven als student in Hong Kong te
kunnen betalen is een scholarschip voor
de minderbedeelden soms een nood-

zaak. Er wordt op de middelbare school
dan ook maar naar één doel toegewerkt
en dat is een zo hoog mogelijk resultaat halen voor de toelatingstest zodat
je binnen komt én kans maakt op een
scholarschip. Dit betekent dat de rijkere
studenten makkelijker binnenkomen,
omdat zij geen scholarship hoeven, hun
ouders kunnen de kosten wel betalen.
De Chinese studenten van het vasteland
die op Hong Kong University of Science
and Technology (HKUST) studeren
hebben grotendeels een scholarschip.
Samen met financiële steun van hun
ouders kunnen deze studenten redelijk
rondkomen zonder te werken.

“De Chinese politieke
partij heeft een grote
legitimiteit”
Peter Ho
Wat ook helpt, is dat het eten in Hong
Kong goedkoop is. Ik heb nog geen enkele keer thuis gekookt, ik heb alleen
maar buiten de deur gegeten. Je kunt
hier namelijk voor 2,40 euro uit eten.
Echter, het levensonderhoud in Hong
Kong is wel duur. De meeste studenten
wonen dan ook nog steeds bij hun ouders. Door het goed geregelde openbaar

01
01 Frans van de Weijer op de Chinese Muur
Tijdens een exchange semester speelt
reizen een grote rol. Vanuit Hong Kong reist
Frans door een groot deel van Azië.

vervoer en de kleinheid van Hong Kong
is het praktisch voor Chinezen om thuis
te wonen, vooral omdat ze de hoge huur
in Hong Kong dan niet hoeven te betalen.

“Ik heb hier nog nooit
zelf gekookt”
Frans van de Weijer
Politiek Wordt het volk goed
vertegenwoordigd door de politiek?
Peter Ho
“In zekere zin is China een eenpartijstaat, maar wat je van de buitenkant
eigenlijk niet ziet, is dat het geen homogeen geheel is. De Chinese partij kan in
allerlei verschillende fracties uit elkaar
vallen. In de dagelijkse politiek en het
dagelijkse beleid zie je dat allerlei verschillende fracties en belangengroepen
hun zegje doen. Dat kan ook niet anders, omdat de Chinese economie erg
complex is. Er is ook een verschil tussen
nationaal en lokaal niveau. Op lokaal
niveau zijn er namelijk wel echte democratische verkiezingen, op nationaal
niveau niet.

Opvallend is dat de partij een relatief
grote legitimiteit heeft. De meeste mensen zijn het er wel mee eens dat de partij
China bestuurt. Er blijven altijd dingen
die ze wel en niet goed vinden, maar terugkijkend op de dertig jaar communisme, waar de partij China heeft bestuurd,
ziet men ook duidelijk de voordelen ervan. De partij heeft namelijk veel gedaan
in termen van economische groei en de
gemiddelde burger is er de afgelopen 30
jaar op vooruitgegaan. Dat zijn dan de
dingen waar de partij haar legitimiteit
aan ontleent.”
Politiek In hoeverre merk je iets van
het communisme met betrekking tot
het regelen van visa, reizen, woning en
andere overheidszaken?
Frans van de Weijer
“Bijna niet, omdat Hong Kong een aparte enclave is binnen China. Het heeft
wat meer invloeden van Engeland. Dus
als je Hong Kong wilt bezoeken kun je
dat makkelijk doen zonder visa. Bij de
douane krijg je dan gewoon een toeristenvisum voor een aantal weken, terwijl
je als je naar een andere locatie in China
wilt dat van tevoren moet aangeven om
een visum te krijgen. Wat je wel merkt,
is dat Fransen en Amerikanen problemen hebben om China in te komen. Dit
komt door een politiek conflict tussen
Frankrijk en China.”

Cultuur Welke zaken vallen op aan de
cultuur en hoe verschilt de cultuur van
die in het Westen?
Peter Ho
“De Chinese cultuur is collectiever ingesteld en dat betekent dat het individu
minder vooropgesteld wordt dan in het
Westen. Verder is het confucianisme erg
belangrijk. Dit is een filosofisch systeem
dat in China ontstaan is door Confucius.
Bij het confucianisme is er een gulden
regel waar men zich aan moet houden,
deze luidt: ‘Wat u voor uzelf niet wenst,
wens dat een ander niet.’ Verder zijn er
zes basiswaarden waar men zich aan
probeert te houden: menselijkheid, kinderlijke gehoorzaamheid, rechtvaardigheid, fatsoen, trouw en wederkerigheid
(over dit onderwerp valt meer te vinden
in het boek van Peter Ho: ‘Dit is Chinees
voor mij: Zin en Onzin over China’).”
Frans van de Weijer
“Vooral de collectiviteit verschilt van die
in Nederland: echt iedereen gaat met
dezelfde rages mee. Ook zijn Chinezen
heel bescheiden, durven ze nooit een
vlieg kwaad te doen en zijn ze een beetje
bang voor westerlingen. Verder kunnen
ze bijna geen nee zeggen. Aangezien
je niet kunt bouwen op afspraken die
ze niet na kunnen komen, moet je hier
extra op letten. Als je dingen wilt afspreken, moet je zeker weten dat ze kunnen.
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weten hun weg naar deze wereldstad te
vinden. Je zou het publiek het beste kunnen vergelijken met Amsterdam. Een
grote mengelmoes van zowel westerse
als Aziatische komaf.”

Peter Ho

Professor Chinese Economie &
Ontwikkeling aan de Universiteit Leiden
Peter Ho is professor aan de Universiteit
Leiden en mededirecteur van het
Modern East Asia Research Centre. Zijn
expertise ligt bij de Chinese Economie &
Ontwikkeling. Ho heeft meerdere bekende
boeken geschreven over China.
Zijn boeken zijn onder meer aanbevolen
door Nederlands meest bekende architect
Rem Koolhaas (tevens professor aan
Harvard).

Chinezen proberen mensen nooit teleur
te stellen, zeker niet als ze tegen iemand
op kijken zoals hun baas. Het is dan
ook belangrijk dat je extra doorvraagt
of soms hen een voorstel laat doen. Op
deze wijze voorkom je problemen.”

“Chinezen studeren
met een doel”
Frans van de Weijer
Cultuur Verwestert het land? Is Hong
Kong meer westers dan andere delen
van China en waar merk je dat aan?
Peter Ho
“China verwestert zeker, dat zie je terug
in het feit dat daar ook een middenklasse is ontstaan. En die middenklasse is
materialistischer, hun leven lijkt steeds
meer op het leven dat je elders in de wereld ziet. Aan de andere kant blijft het
zo dat China haar eigen culturele trekken blijft houden. Wat opvalt, is dat ze
in materieel opzicht snel verwestelijken
en bij de normen en waarden meer naar

Frans van de Weijer
MSc student Operations Management
& Logistics

Frans van de Weijer is masterstudent
Operations Management & Logistics aan
de Technische Universiteit Eindhoven.
In collegejaar 2008-2009 maakte hij
als commissaris Externe Betrekkingen
onderdeel uit van het 45e Industriabestuur.
Hij studeert dit semester aan de
prestigieuze Hong Kong University of
Science and Technology.
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een middenvorm gaan, maar China
blijft wel een deel van haar cultuur behouden.”
“Het verschil tussen China en Hong
Kong valt vooral op door het feit dat
Hong Kong meer invloeden heeft gehad vanuit Engeland. Dat zie je ook in
de stad: het hele serviceniveau in Hong
Kong is veel beter dan in de rest van China. Op het vlak van dienstverlening zal
China toch wel een paar grote stappen
moeten zetten. Als je kijkt naar het verkeer is het in Hong Kong beter geregeld
dan in de rest van China.”
Frans van de Weijer
“Hong Kong is in Azië een van de meeste westerse gebieden, zeker in vergelijking met de rest van China. Van oudsher is Hong Kong een Engelse kolonie
geweest en dat zie je nu nog steeds terug. Mensen spreken beter Engels en
alles is tevens in het Engels aangegeven.
Tesamen met de relatief meer open cultuur en het financiële centrum dat Hong
Kong heeft, trekt dit veel westerlingen
aan. Vooral veel Fransen en Engelsen

Onderwijs Hoe goed is het onderwijs
in China?
Frans van de Weijer
“In Hongkong is het onderwijs goed.
Het is zo ver ontwikkeld dat je het gewoon kunt vergelijken met een westers
land. Sinds de Tweede Wereldoorlog is
China als een paddenstoel uit de grond
geschoten. De ontwikkelingen die wij
de afgelopen eeuwen hebben gemaakt,
hebben zij heel snel weer ingehaald.
Dus verdere ontwikkelingen en drastische veranderingen zie je niet echt
meer. Alles is goed geregeld en dat zie je
ook terugkomen in het onderwijs.
Wat ook interessant is om te zien, is de
toewijding die Chinese studenten aan
hun studie hebben. Soms zitten de Chinezen namelijk hele dagen in de bibliotheek om te studeren. Dit is natuurlijk
niet voor iedereen geschikt, omdat je op
een gegeven moment niet effectief meer
studeert. Maar het schijnt voor hen te
werken, want het niveau van de gemiddelde student is hier erg hoog. Zeker op
het gebied van exacte vakken.
In China is het zo dat alleen de top instellingen bijzonder goed presteren. Dit
wijst de PISA (Programme for International Student Assessment) test van 2010
ook uit. Maar als je over de hele breedte
kijkt, denk ik dat het Nederlandse onderwijssysteem toch beter is. Wat ook
interessant is, is de keuze voor bepaalde
studiegebieden: ik heb het idee dat meer
mensen en ook meer vrouwen de voorkeur geven aan technische studies. Van
de Chinezen zouden we echt iets kunnen leren, niet alleen vanwege de hoeveelheid mensen die technische studies
doen, maar ook de manier van studeren.
Want ze studeren met een doel, namelijk een goede toekomst voor zichzelf en
het land opbouwen.”

En verder

Discover Infinity,
Discover Europe
Experience a European city through
the eyes of an Industrial Engineering
Student: go out for something to eat,
sleep, relax near a river, think about
Industrial Engineering and party the
same way as local students do. This experience I gained during my first trip of
Interactie to Seville.
Feeling like a Spanish student occurs
when you wake up way too late, just
like your host, get a quick ‘walking’
breakfast (fruit and coffee) and walk
down beautiful non touristic streets to
make your way to your destination. You
arrive an hour too late for the program,
which is perfectly fine in Spain. A day
later you are walking in an old roman
amphitheatre and having a fascinating
conversation with some Spanish students about the fact that fighting with
animals is still enclosed in the Spanish
culture after all those thousands of
years. The same evening, after visiting
a flamingo show, you find out that you
are sharing the ambitions of Spanish
students to go abroad, to Brazil for example.
After this great experience I decided
to join ESTIEM, European STudents of
Industrial Engineering and Management, and to become the chairman
of the board of Interactie. Though my
Spanish experience took place less
than a year ago, I have already visited
many events in several European cities
since. I discovered the international approach of Industrial Engineering. Based
on both my international and board
experience, I would like to comment on
the way our university stimulates students to go abroad.
‘Discover Infinity’, ‘Crossing Borders’
and ‘Taking Foreign Cultures Back
Home’. These were the titles of the lectures given during the opening of the
academic year. I could not agree more
with the main message that was given
during the opening. However, the message was aimed at Master students
wanting to do a semester abroad. I
think Rector Magnificus Van Duijn
should also have included a message

for Bachelor students because opportunities to go abroad also exist for them.
Currently, hardly any Bachelor student
is doing a minor abroad. I believe this is
the case because the University is not
promoting this opportunity, but you
can do it! Moreover, students can join
European orientated associations like
Interactie.
In spite of this year’s internationally
oriented opening, lots of cuts in funds
supporting associations like Interactie
have taken place. I would like to thank
our faculty that has supported us during every year. I hope they will keep
doing this in the future and I hope the
Eindhoven University of Technology
will not forget the important role study
associations have in giving this University the internationally oriented image
they wish to achieve.
Finally, I would like to note we should
not forget to focus on Europe. The current development in Europe clearly
shows us we have forgotten about the
nearby countries. China was the topic
during the opening of the academic
year. Sure, do not miss an opportunity

to go there during your time as a student, but especially Bachelor students
should get the message: Europe is also
waiting for you!

I really encourage you to visit the upcoming events of ESTIEM, for example
in Greece or Portugal but also, outside
the EU, in Serbia or the Turkish part of
Cyprus.
In high ESTIEM,

Patrick van Beek
Chairman Interactie

Interactie represents the international
pillar of study association Industria by
organizing and facilitating international activities concerning Industrial Engineering and Management. Interactie
is as Local Group Eindhoven member
of the European STudents of Industrial
Engineering and Management (ESTIEM) network.
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En verder

Simply the best
Like the newest list of richest people in
the world, everyone is always eager to
see the changes in university rankings.
Consequently, students and professors
went looking for the new study guide
from Elsevier’s opinion magazine to appear this spring. Personally, I was curious and eager to open the file, that was
sent to me by our PR person.
As soon as I opened the pdf-file, a
young girl smiled at me. She was holding a book and a note pad in her arms.
On the left hand side of the page I read:
“The best studies: Choosing the right
study more important than ever. Edition 2011. 64 pages.” Quickly, I scrolled
to the university page and looked for
Industrial Engineering programs. Fortunately, someone had already highlighted the important sections, whichmade things easy.
And there it was. Just like last year,
and the years before, professors and
students had chosen TU/e as the best
University of Technology in the Netherlands. Our Industrial Engineering
master programs also ranked highest

again (see: www.elsevier.nl/bestestudies2011). Satisfied, I scanned the rest
of the text. It is always nice to get such
positive publicity. It stimulates new
students to come and study in Eindhoven and confirms the choice made by
current students.
What explains our success? Key factors
include a strong supporting organization, publications of our staff and high
quality teaching skills of our professors. Because professors draw on their
research for their lectures, they not
only tell you about the latest debate in
academic literature, but also are best
at explaining the results and demonstrating their practical relevance. The
school’s continuous attention for quality improvement plays a role as well.
The significant increase in student
evaluations of courses probably results
from this. These evaluations confirm
that investments of our teaching staff
in teaching materials, guest lectures,
cases and assignments, pay off. Core
courses of Innovation Management
such as New Product Development,
Innovation & Marketing, but also

Strategic Sourcing and Knowledge Management, enjoy excellent scores and
receive very positive feedback from
students. Scores are now close to or exceed 8 out of 10.
Interaction with practitioners helps to
communicate how to apply theoretical
insights. In Innovation & Marketing, for
instance, we use videos showing how
Unilever involves customers in new
product development and how Steve
Jobs of Apple leveraged an outside
partner for developing the iPod in only
nine months. A month ago, Mrs. Elvira
Paulussen of Philips Medical explained
how the firm is using LED technology in
medical applications. Their latest product is a new pain relief patch that patients can strap to their backs. It is ideal
for people with chronic back pains. The
frequency of the blue LEDs allows heat
to really penetrate the body. She mentioned that Philips plans to distribute
the product via pharmacies and aims
to sell it at a price of 300 to 400 euro.
I was intrigued by the excellent questions students asked in class, for
example, about this high quality/price
strategy. Triggered by these questions,
I sent Mrs. Paulussen an email this
week. I suggested to her that becoming a partner of pharmacists might
require developing a range of products
rather than only offering a single stand
product and that to counter low price
competition (and increase consumer
credibility) introducing a low-end version with red infrared LEDs might be
considered (without medical claims
proven in clinical trials). Mrs. Paulussen
replied that she would forward this extra feedback to the marketing people
involved.
It shows that guest lecturers do not
only offer benefits to students but also
to the practitioners presenting. This
is because excellent programs attract
excellent students who have excellent
class discussions. Discussions facilitate
learning and bring about new ideas.
They allow presenters to reflect on
their way of doing business and help
them ‘to make things better’. That is
innovation!

Ed Nijssen
Foto © BVOF.NL
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En verder
Terugblik
Het einde van het kalenderjaar nadert
weer. Dit betekent dat de verschillende feestdagen, zoals Kerst en Oud &
Nieuw eraan komen. Maar het begin
van de maand december stond in het
teken van de diesweek van Industria.
Het was een mooie week, met voor ieder wat wils. Er was echter een verschil
ten opzichte van de diesweek in voorgaande jaren. Het IndustriaGala vond
dit jaar niet meer traditiegetrouw op
de laatste dag van de diesweek plaats.
Dit had te maken met het lustrumgala
van de TU, dat de dag na onze diesweek
georganiseerd was. Aangezien we ervan uit gingen dat ook hier veel Industrialeden aanwezig zouden zijn, wordt
er dit jaar een lentegala georganiseerd.
We gaan ervan uit dat dit gala net zo
spectaculair zal worden als voorgaande
jaren, dit maal hopelijk ook met een
aangename temperatuur.
Verder stond op 29 november het IndustriaCongres op de planning. Zoals
elk jaar werd dit groots aangepakt en
is er een dag neergezet waar we als
Industria trots op mogen zijn. Aan de
hand van het thema ‘Dynamic Business
Networks’ werd er ingegaan op samenwerkingsverbanden die tot stand komen door de veranderingen binnen de
bedrijfsomgeving.
Maar niet alleen als Industria mogen
we trots zijn. Uit het jaarlijkse onderzoek van de Elsevier is gebleken dat de
studie Technische Bedrijfskunde aan de
TU Eindhoven zowel door docenten als
door studenten het beste wordt beoordeeld. Daarnaast is de TU Eindhoven
beoordeeld als de beste Technische
Universiteit van Nederland. Reden genoeg dus om terug te kunnen kijken op
een geslaagd jaar en voornemens te
maken voor een minstens zo succesvol
2012!

Vinny Tumelaire
Voorzitter Industria

Major Technische Bedrijfskunde
Al zitten tussen mijn eerste column en
deze slechts enkele maanden, de invulling van de nieuwe bachelor structuur is weer concreter geworden. Zoals
bekend zal de zogenaamde Bachelor
School bestaan uit een gemeenschappelijke basis (30 ECTS), een major (90
ECTS) en een vrije keuzeruimte (45
ECTS). Bovendien komt er een USEcomponent (15 ECTS) wat staat voor
mensgerichte en managementvakken
vanuit User Perspective, Societal Perspective en Enterprise Perspective. Inmiddels is een conceptversie gepresenteerd waarin staat beschreven hoe de
BSc opleiding Technische Bedrijfskunde
is herontworpen tot de major Technische Bedrijfskunde. Het is belangrijk
dat hierin de multidisciplinairiteit en
de diepgang van het vakgebied tot uiting komt. De nieuwe majorvakken vertonen een grote overlap met het huidige bachelorcurriculum van Technische
Bedrijfskunde en zullen een nauw
verband hebben met de disciplines
‘Logistics & Reliability’, ‘Business Economics’, ‘Organizational & Innovation
Management’, ‘Work & Organizational Psychology’ en ‘Information Systems’. Ook worden er binnen de School
of Industrial Engineering vooralsnog
een aantal interessante samenhangende keuzepakketten aangeboden.
Persoonlijk ben ik benieuwd naar het
keuzepakket ‘Internship IE’, waar je
door middel van een soort stage kennis

kunt maken met Technische Bedrijfskunde in de praktijk. Hoe de major en
de keuzepakketten er exact uit gaan
zien is nog onbekend, maar hier wordt
natuurlijk hard aan gewerkt. Hoewel ik
begrijp dat aan de ontwikkeling van de
major en de keuzepakketten voorrang
gegeven wordt, plijt ik voor het tijdig
bespreken van de rol van studieverenigingen. Studenten die naast de major
geen bedrijfskundige keuzevakken
volgen zullen door Industria moeilijker
te benaderen zijn. Anderzijds liggen
er kansen om voor studenten die wel
bedrijfskundige keuzevakken volgen
activiteiten te organiseren zodat ze op
een andere manier kennismaken met
bedrijfskunde. Het is dus essentieel dat
er nu al wordt nagedacht over de rol en
de doelgroep van Industria. Dit jaar is
dit punt dan ook opgenomen in onze
beleidsnota en zullen we er met enthousiasme aan werken.

Teun van Hal
Commissaris Onderwijs Industria
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