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Meer weten over een baan als ICT-er bij de Rijksoverheid?
Kijk op ict-ers.werkenvoornederland.nl
Ontmoet ons op Dé Nationale Carrièrebeurs in de Amsterdam RAI
op 16 en 17 maart 2012.
Werken bij de Rijksoverheid betekent dat je werkt voor alle
Nederlanders. Je bent dus bezig met vraagstukken die van grote
maatschappelijke betekenis zijn. Denk o.a. aan zorg, onderwijs,
verkeer, milieu en veiligheid of infrastructuur. Dat werk kun je
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doen in allerlei verschillende functies. Van jurist tot ICT-er en
van beleidsmedewerker tot financieel specialist. Het is hoe dan
ook enorm interessant werk, waarbinnen je jezelf eindeloos kunt
ontwikkelen. Meer weten? Kijk op werkenvoornederland.nl.
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De afgelopen jaren kenmerken zich door woelige tijden. Na diverse crises blijkt
Nederland anno 2012 nog altijd in een recessie beland en dus besluiten de heren Rutte, Verhagen en Wilders zich drie weken in het Catshuis op te sluiten om extra bezuinigingen te bedenken. Het is te hopen dat studenten in de nieuwe bezuinigingsronde
gespaard worden. Door de (op handen zijnde) invoering van diverse maatregelen
wordt studeren steeds duurder, terwijl onduidelijk blijft hoe het bezuinigde geld weer
in het onderwijs geïnvesteerd wordt. Studenten van onze vereniging komen gelukkig
goed terecht. In deze SCOPE vertellen drie alumni op mooie posities hoe zij met de
crisis in aanraking zijn gekomen.
Niet alleen Nederland, maar ook SCOPE verandert. Wellicht is het u opgevallen dat de
voorkant van deze SCOPE anders oogt dan de vorige. Naast de aangepaste voorkant is
ook gewerkt aan de opzet van artikelen om SCOPE nog aansprekender te maken. We
blijven als SCOPE vernieuwen: intern zal er nog het een en ander veranderen, maar
ook extern kunt u straks genieten van nieuwe artikelen.
In deze SCOPE kunt u alvast lezen welke trends u kunt verwachten in 2012. Zo kunt u
zich in ieder geval voorbereiden op de toekomst, want voor u het weet is het tijd voor
verandering.

Tim de Jonge
Hoofdredacteur SCOPE
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AkzoNobel
Masterclass
2012
Discover the company
whose values match yours

AkzoNobel’s annual Masterclass introduces you to the
company that respects your values and encourages
your ambitions. During two full days you’ll experience
a dynamic and international environment where the
search for sustainable answers is paramount. And
you’ll be challenged to combine sustainability and
profitability within a real life business case.
When: May 14 & 15, 2012
For: Masters students approaching graduation
Please visit www.akzonobel.nl/masterclass for
more information and to apply online. But be quick
– the deadline for registration is March 25, 2012.

MAART 2012 SCOPE

07

SCOPE MAART 2012

08

MAART 2012 SCOPE

09

SCOPE MAART 2012

10

Thema Economie op de pijnbank

Nooit meer een
bankencrisis
Veel mensen schuiven de schuld van de crisis in
de schoenen van banken, maar is dit terecht en
wat is de rol van banken precies geweest? Wat
gaat er veranderen? Hierover spreken we Onno
Steins, Adviseur Prudentiële Regelgeving bij de
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
TEKST Matthijs van Bergen
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Over het algemeen krijgen banken de
schuld van de crisis en lijken ze op het
oog niet veel te ondernemen. Niets is
echter minder waar, aldus Steins. “Banken zijn op dit moment al met grote
veranderingen bezig. Hier bij de NVB
houden we ons bezig met alle regelgeving omtrent bankzaken, zowel op het
gebied van prudentiële regelgeving als
de gedragsmatige kant. Prudentiële regelgeving heeft te doen met de hoeveelheid kapitaal en liquide middelen waarover banken moeten beschikken om een
stabiel financieel stelsel te waarborgen.
Binnen Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB) die toetst of deze regelgeving wordt nageleefd. Op dit moment
wordt de regelgeving aangescherpt, naar
aanleiding van de financiële crisis, om
ervoor te zorgen dat een dergelijke crisis
niet meer zal voorkomen.”

Zo zit de vork in de steel
Regelgeving binnen de financiële sector
is een complex proces met veel betrokkenen. Een belangrijke speler is het Basels
Comité: een samenwerkingsverband
tussen prudentieel toezichthouders van
de financiële sector. “Dit Comité geniet
veel aanzien, maar heeft geen formele
macht. Zij doen enkel aanbevelingen
over nieuwe wetgeving voor banken en
hoe de regelgeving verbeterd kan worden. Tot aan zijn aftreden als President
van DNB was Nout Wellink voorzitter
van het Basels Comité. Naar aanleiding
van de financiële crisis is de G20 (negentien landen en de EU, welke zo’n
90 procent van het wereldwijde BNP
beslaan) kaderstellend gebleken voor
het toezicht op banken. Zij heeft de politieke weg vrijgemaakt voor het Basels
Comité om te komen met voorstellen

01 Symphony Gebouw op de Zuidas
Samen met APG is de NVB gevestigd in
het Symphony Gebouw te Amsterdam,
opgeleverd in 2009
Foto door Udo Geisler
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“De bankenwereld is
een vertrouwenswereld”
die de schokbestendigheid van de sector
moeten verbeteren.”
In 1988 is het eerste Basel akkoord opgesteld dat toentertijd veelal was gebaseerd
op standaard formules en financiële ratio’s. “Een belangrijk kritiekpunt op dit
akkoord was dat het niet risicogevoelig
genoeg was, waardoor er op sommige
portefeuilles te veel kapitaal moest worden aangehouden. Dit had voornamelijk betrekking op hypotheken. Onder
Basel II, initieel gepubliceerd in 2004,
werden interne modelbenaderingen
van risico’s toegestaan. Banken verzamelden data over de risico’s van eigen
producten, die een instelling zelf kon
waarnemen. Enkel als je voldoet aan de
strikte voorwaarden en goedkeuring is
verkregen van DNB, mag een bank de
zelf ontwikkelde modellen gebruiken.
Banken met goedkeuring hoefden dus
geen standaardformules te gebruiken,
maar konden eigen cijfers gebruiken
om het risico in te schatten.”
De regelgeving opgesteld onder het akkoord van Basel II was niet overal ter
wereld in gebruik gedurende de financiële crisis. Verder bleek deze regelgeving
niet altijd afdoende te zijn om banken
voor de risico’s te behoeden. Daarom
zijn in Basel III op een aantal onderdelen binnen het gehele risico-raamwerk
aanscherpingen van de vereisten doorgevoerd. Steins: “De eerste publicaties
over Basel III verschenen in december
2009. De belangrijkste onderdelen bestaan uit het gegeven dat je als bank
meer kapitaal moet aanhouden, dat ook
van hogere kwaliteit is. Verder wordt er
voor het eerst een mondiale standaard
voor liquiditeit voorgesteld, iets dat tot
SCOPE MAART 2012
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die tijd vooral nationaal geregeld werd.
Binnen dit soort regelgeving spelen financiële ratio’s een belangrijke rol en
zijn veelal complexe berekeningen geënt op het achterhalen van de risico’s.”
Steins vervolgt: “Omdat het Basels Comité geen formele macht heeft, is een
doorvertaling van deze aanbevelingen
naar implementeerbaar financiële wetgeving nodig. In Europa vindt dit plaats
in de Bankenrichtlijn, het ‘Capital Requirements Directive’ (CRD). Inmiddels zijn we bij CRD 4 aanbeland en als
het goed is, moet hierover halverwege
2012 overeenstemming worden bereikt.
Het vernieuwende aan CRD 4 is dat het
voor een groot deel directe werking gaat
krijgen die boven de nationale wetgeving gaat, omdat gebruik gemaakt gaat
worden van een combinatie van een
verordening en een richtlijn. Voorheen
bestonden CRD’s enkel uit richtlijnen,
waarbij de individuele lidstaten een vertaling moesten maken naar eigen wetgeving en het daarin moesten implementeren. De directe werking van CRD 4
houdt ook in dat wanneer het Brusselse
besluitvormingsproces is afgerond, er
geen vertaling in de individuele lidstaten meer nodig is. We hebben nu dus
nog maar één kans en daarmee meteen
ook de verantwoordelijkheid om ervoor
te zorgen dat de wetgeving duidelijk is
en dat iedereen er mee uit de voeten
kan.”
Waar ging het allemaal mis?
Om de urgentie aan te geven van het
doorvoeren van de wetgeving, vragen we
Steins naar een korte terugblik op het
ontstaan van de crisis en de rol van de
banken daarin. “De jaren voor de crisis

was een periode waarin er veel geld beschikbaar was. Dat zorgde ervoor dat het
moeilijk werd om goede rendementen
te maken op investeringen. Als reactie
hierop zijn enkele partijen gaan kijken
naar manieren om hogere rendementen te realiseren. Mensen die normaal
gesproken geen hypotheek konden krijgen, konden dat in de VS wel met een
subprime hypotheek. Dit waren hypotheken voor mensen met lage kredietwaardigheid of een onzeker inkomen
waardoor de mogelijkheid dat de leningnemers problemen zouden krijgen met
afbetalen groter was dan bij normale hypotheken. In ruil voor het hogere risico
rekenden de uitgevende banken hogere
rentes.
Er begon een grote subprime hypotheekmarkt markt te ontstaan in Amerika. Sommige partijen in deze markt
hadden als enige doel om deze hypotheken af te sluiten en door te verkopen.
Dit deden zij door de hypotheken te
verpakken. Met name voor herverpakte
pakketten bleek het voor investeerders
lastig om een goed beeld te krijgen van
hetgeen ze hadden gekocht. Ze hadden

02 Zuidas
Vanaf station Amsterdam Zuid liggen de
Symphony torens recht vooruit over het
Gustav Mahlerplein
Foto door Udo Geisler

klimaat, maar dat is wel het spanningsveld waar we ons nu in bevinden. Het
is zoeken naar een goede balans tussen
meer kapitaal aanhouden, wat resulteert
in weerbaardere banken, en anderzijds
de beschikbaarheid van kredieten naar
de reële economie niet te veel te beperken. Je kunt je euro immeers maar één
keer uitgeven.”

“Doe de dingen die
de BV Nederland ten
goede komen”
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geïnvesteerd in iets wat áchteraf minder veilig bleek dan vóóraf ingeschat.
Dit leidde uiteindelijk tot afschrijvingen op de balans en onzekerheden over
de waardering van deze pakketten. Als
gevolg daarvan verminderde het onderlinge vertrouwen. Dit is een belangrijk
verspreidingsmechanisme van de crisis
gebleken, maar er speelden ook andere
zaken mee. Verder gaat het om zulke
complexe verhoudingen dat het lastig
was om een volledig overzicht te verkrijgen van de situatie. De bankenwereld is
een vertrouwenswereld en het afgenomen onderlinge vertrouwen zorgde ervoor dat banken elkaar geen geld meer
wilden lenen. Dit heeft bijgedragen aan
het ontstaan van de huidige economische dip.
Uit gevallen zoals Lehman Brothers en
Northern Rock bleek dat er niet altijd
voldoende kapitaal was aangehouden
om de risico’s af te dekken of dat er te
weinig liquiditeiten beschikbaar waren. Sommigen zullen zich de beelden
nog wel herinneren van mensen die
voor de deur van Northern Rock stonden om hun geld op te halen. Uit deze

incidenten bleek dat de voorschriften
qua kapitaal en liquiditeit die banken
moesten aanhouden niet voldoende waren en aanscherpingen benodigd waren.
Verder moest het geheel transparanter
worden om problemen in de toekomst
te voorkomen.”
Moeilijke taak
De NVB is een organisatie die de gemeenschappelijke belangen behartigt
van de Nederlandse banken. De werkzaamheden van de NVB spelen zich af
in een politieke setting, waarin contact is
met veel verschillende organen. “Stakeholders waar de NVB zoal mee te maken
heeft zijn de aangesloten Nederlandse
banken, DNB, het Ministerie van Financiën, de Europese Banken Federatie, de
Europese Commissie en het Europees
Parlement. De kunst is om zoveel mogelijk stakeholders op één lijn te krijgen.”
Is het mogelijk dat doordat we banken
te veel kapitaal laten aanhouden, de kredietverlening richting bedrijven ernstig
beperkt kan worden? Steins: “Op dit
moment is sprake van een vraaguitval
vanwege het verslechterde economische

“Het belangrijkste aandachtspunt voor
de NVB en de gehele sector is dat we
de juiste dingen moeten doen die bijdragen aan het vergroten van de stabiliteit van de sector. Een goed voorbeeld
daarvan is het invoeren van het Basel
III akkoord. Dit is een goed pakket aan
maatregelen, waarin veel van de ‘lessons
learned’ van de financiële crisis worden
meegenomen. Dat zal daadwerkelijk
bijdragen aan het vergroten van de stabiliteit. Een voorbeeld van wat je niet
zou moeten doen is het invoeren van
een transactiebelasting. Het zorgt enkel
voor meer kosten en zet een rem op het
kredietverlenend vermogen. Wij vinden
het belangrijk dat de goede dingen eerst
worden gedaan, die zowel de sector, de
klanten als de samenleving ten goede
komen. Dan ben je bezig met beleid
dat ook daadwerkelijk de klanten van
banken en de BV Nederland vooruit zal
gaan helpen.”
Bank van de toekomst
“Het uiteindelijke doel van het beleid is
dat we toe willen naar een weerbaardere
bankensector. Daarvoor is het enerzijds
nodig dat de regelgeving wordt aangepast en anderzijds dat banken hun beleid aanpassen, zodanig dat risico’s beter worden beheerst.
Een belangrijke aanvulling op het huidige implementatietraject van Basel III in
Europa is het single-rule-book, dat onderdeel uitmaakt van CRD 4. Dit heeft
tot doel om het aantal nationale discreties te beperken en zo te komen tot
meer uniforme regels voor de bancaire
sector. Hiermee zorgt Europa ervoor dat
MAART 2012 SCOPE
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03
zaken doen in het buitenland makkelijker wordt en landsgrenzen vervagen.
Basel III zal ervoor zorgen dat banken
meer kapitaal moeten aanhouden. Banken kunnen die euro’s niet gebruiken
om krediet te verstrekken. Echter omdat een bank schokbestendiger is, zal
zij in staat zijn om zich tegen lagere
kosten te financieren, zo is de gedachte. Ook neemt de kans op crises af en
zal een toekomstige crisis minder diep
zijn. In een impact assessment heeft
het Basels Comité de voor- en nadelen
van hogere kapitaalreserves naast elkaar
gezet en het blijkt dat het verhogen van
kapitaal- en liquiditeitvereisten tot een
bepaalde hoogte een netto positieve opbrengst heeft voor de maatschappij. Zij
stelt dan ook dat het verstandig is om te

kiezen voor het scenario waarin banken
schokbestendiger zijn tegen risico’s in
de markt. Dit heeft ook tot gevolg dat
de hoge rendementen van vroeger tot
het verleden zullen gaan behoren, maar
dat banken in de toekomst wel een stuk
veiliger zullen zijn. Het nieuwe financiële beleid moet tot deze resultaten gaan
leiden.”

Onno Steins

Adviseur Prudentiële Regelgeving bij Nederlandse Vereniging van Banken

Leeftijd 32 jaar
Motto “Never waste a good crisis”
Onno Steins volgde zijn studie Technische
Bedrijfskunde aan de TU/e en was Commissaris Externe Betrekkingen in het 38e
bestuur van Industria. Al snel bleek zijn interesse gewekt te zijn voor risicomanagement, echter lag de focus van de TU/e op de
productie-industrie. “Toen ben ik op zoek
gegaan naar een bedrijfstak waar risicomanagement ook belangrijk voor is en ik kwam
uit bij de bancaire sector. Mijn afstudeerproject heb ik dan ook bij ING uitgevoerd.”
In zijn verdere loopbaan is hij bij ABN AMRO
en RBS werkzaam geweest op het gebied
van risicomanagement. “In het begin hield
ik me vooral bezig met de rapportagekant,
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maar naarmate mijn productkennis toenam, was ik in staat om interne veranderprocessen te begeleiden op het raakvlak van
IT en Risk. Dat was ontzettend leuk werk!”
De laatste overstap van Steins was naar de
NVB, waar hij zich nu bezig houdt met het
beïnvloeden van regelgeving voor de financiële sector, daarbij zoekende naar de beste
oplossing voor iedereen. “In mijn werkzaamheden bij banken was ik voornamelijk
bezig met het implementeren van regelgeving, hetzij opgelegd door toezichthouders
dan wel door eigen initiatieven vanuit de
bank. Bij de NVB ligt de focus op het maken
en beïnvloeden van dit beleid en met de huidige economische toestand(en) is dat zeer
uitdagend werk.”

03 Zuidas bij zonsopgang
Foto door Jeroen Krah

Thema Economie op de pijnbank

Groei tijdens een
crisis
Ondanks een
crisis groeit het
Nederlandse
transportbedrijf
Husa Transportation,
opvallend of logisch?
TEKST & FOTOGRAFIE
Marcel van Eupen

01 Dit Alstom 1600 type locomotiven
zijn een erfenis uit het ACTS verleden,
toen de treinen nog vooral in Nederland reden. Deze locomotieven zijn alleen op het normale net in Nederland
in te zetten. Als eigendom van Husa
zijn deze locomotieven in de Husakleurstelling verschenen en deze worden zo af en toe nog steeds ingezet. Zo
zien we op 29 mei 2011 de 1621 Udenhout (tussen Den Bosch en Tilburg)
passeren met de shuttle uit Mortara
onder treinnummer 350148.

In tijden van crisis gaat het met bijna
alle bedrijven minder. Zeker in de transport- en logistieksector vallen er dan
rake klappen. Ondanks de economisch
mindere tijd is het de Husa Transportation Group gelukt om te groeien in deze
sector. De Husa Transportation Group
bestaat uit diverse logistieke bedrijven:
logistiek dienstverlener IMS, Groningen Railport, Railmotion, Shuttle Wise
en Husa Transportation Railway Services. Met CEO Rob van Gansewinkel
proberen we erachter te komen hoe je in
deze positie komt ondanks de woelige
economische tijd in de logistieke sector.
In dit artikel kijken we specifiek naar de
spoorgoederenpoot van de Husa Transportation Group.
Nieuwe visie nieuwe markten
Rob van Gansewinkel is in 2004 begonnen middels een management buy-in
van Husa Transportation in het toenmalige ACTS Nederland BV. In 2008 heeft
hij ook gezien wat een kredietcrisis met
de sector doet. “Het jaar dat de financële
crisis zich aandiende was 2008, maar

wij merkten hier in de transportsector
nog relatief weinig van. Op dat moment
was er veel stress in de markt wat betreft
het spoormaterieel, alle maatschappijen
hadden het druk. Dat ging zo door tot
november 2008; toen leek opeens alles
te stoppen. De spanning die er op de
markt was, veranderde in een overschot,
de aanbodvolumes voor vervoer per
spoor daalden hard en we kregen daardoor te maken met prijserosie.”

“Alleen een airco
plaatsen zorgt al voor
een nieuwe keuring”
Dit maakte Van Gansewinkel wel duidelijk dat 2009 een erg moeilijk jaar zou
worden. “Volume en prijs stonden erg
onder druk op dat moment, waardoor de
marges voor iedereen veel minder werden. Met een spoorbedrijf zit je dan wel
echt met een probleem, want je huurt
locomotieven en wagons in voor langere periode. Wanneer je dan geen werk
voor je capaciteit hebt, kun je heel hard

01
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“Het spoor zie ik
als een manier om
goederen van A naar B
te brengen en niet meer
dan dat”

Rob van Gansewinkel
CEO van Husa Transportation

Rob van Gansewinkel, geboren in 1966,
heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan
de Erasmus Universiteit, Rotterdam.
Na zijn studie heeft hij onder andere
gewerkt voor het familiebedrijf Van
Gansewinkel. In 2003, net voordat hij
de management buy-in deed bij ACTS,
was hij de enige nog in de dagelijkse
bedrijfsvoering actieve Van Gansewinkel in het bedrijf op dat moment. Na
een aantal leuke jaren wilde hij echter wel meer, het ondernemersbloed
kriebelde. “Op dat moment had Van
Gansewinkel meer dan 3.000 werknemers. Dan wordt het werken in een
familiebedrijf meer managen en besturen dan ondernemen.”
Daarom besloot Rob in 2004 om zich
met zijn eigen bedrijf Husa Capital
(nu Husa Transportation Group) middels een klein meerderheidsbelang
in te kopen in het management van
ACTS Nederland BV. In 2009 heeft hij
het volledige eigendom verworven van
ACTS Nederland BV, waarna hij in 2011
de bedrijfsnaam van dit spoorbedrijf
SCOPE MAART 2012
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veranderd heeft naar Husa Transportation Railway Services. Husa is Tsjechisch voor ‘gans’, een verwijzing naar
de achternaam.” De komende jaren
heeft hij de ambitie om dit werk nog te
blijven doen. “Men dacht in het begin
dat ik hier snel geld wilde maken en
het bedrijf door zou verkopen na enkele jaren. Ondertussen ben ik er alweer
acht jaar werkzaam en heb volgens mij
wel laten zien dat ik dat niet van plan
ben. Op dit moment zijn er genoeg uitdagingen, maar wie weet wat de toekomst brengt.”
In het kantoor van Rob van Gansewinkel zijn diverse modellen van locomotieven te vinden, zowel van zijn eigen
als van andere spoorwegmaatschappijen. “Zelf heb ik nooit iets met treinen
gehad, ik zie treinen puur als middel
om goederen te kunnen verplaatsen.
Deze modellen zijn dan ook geschenken van collega’s en modelspoorfabrikanten.”

onderuit gaan. Dit heeft voor ons ertoe
geleid dat ook wij in 2009 en 2010 erg
zware jaren hebben gehad.”
Om zich te herbezinnen op de positie
die zij wil innemen op de markt van
het spoorgoederenvervoer, welke kwaliteit van dienstverlening ze wil bieden
en wat ze daar voor moet doen. Vervolgens hebben ze maatregelen getroffen:
“We hebben er voor gekozen ons terug
te trekken van de Nederlandse spoorgoederenmarkt en duidelijk de focus te
leggen op internationaal spoorgoederenvervoer. Daarnaast hebben we ons
kantoor verplaatst van Den Bosch naar
Rotterdam, omdat dat een logisch beginen eindpunt is van containervervoer, de
belangrijkste groeier in de spoorgoederenmarkt. Tot slot hebben we gekozen voor een rebranding waarbij we de
spoorbedrijven in Nederland en Duitsland samen hebben gebracht onder de
naam Husa Transportation Railway Services. Deze rebranding was nodig omdat
ACTS op dat moment bekend stond als
een bedrijf met een cowboyachtige houding met lage prijzen en oud, soms zelfs
historisch, materieel. Deze perceptie

paste niet meer in de lijn van de volwassen en professionele dienstverlener die
wij eigenlijk al sinds de overname in
2004 probeerden in te zetten.”
Voor Husa Transportation is het belangrijk geweest dat zij het containervervoer tussen Rotterdam en Venlo is
gaan verzorgen. “Hiermee konden we
een bepaald kwaliteitsniveau tonen aan
de markt, waardoor ook andere partijen
vertrouwen kregen in ons.” Door de
crisis is Husa Transportation ook meer
modaliteiten voor vervoer van goederen
gaan aanbieden. Zo biedt ze tegenwoordig ook vervoer per binnenschip aan.
“We zijn nu beter in staat de klant die
modaliteit aan te bieden welke het best
voldoet aan de gewenste combinatie
van snelheid en prijs, soms is de binnenvaart daarmee een betere oplossing,
soms het spoorvervoer en soms ook gewoon de weg.”
Overlevingsstrategie
Tijdens de crisis heeft Husa Transportation de focus veranderd van vervoer
binnen Nederland naar internationaal
vervoer. Zo is het afgelopen jaar onder

andere het afvalvervoer bijna compleet
overgedragen aan conculega Locon en
rijden er containertreinen naar Mortara
en Bologna in Italië en Straatsburg in
Frankrijk. Het afvalvervoer is het vervoer van afvalcontainers over het spoor
tussen diverse verzamelpunten en vuilverbrandingscentrales. De echte vruchten van de strategiewijziging werden
echter pas begin 2012 geplukt, toen er
in één keer meer dan 20 internationale
treinen per week bij kwamen.
“Onze kernexpertise ligt uiteindelijk
toch bij het spoorvervoer. Wat voor de
Technische Bedrijfskundige erg interessant is, is de combinatie tussen de kapitaalsintensieve locomotieven en diverse
typen wagons en de bedrijfsvoering die
nodig is om te zorgen dat je de capaciteit van dit materieel continu optimaal
benut.”
Dat de spoorsector vroeger een overheidssector was, merkt Husa Transportation nog iedere dag. “We merken dit
bijvoorbeeld door de overregulering.
Natuurlijk is veiligheid erg belangrijk,
maar je kunt ook overdrijven: als we

02

bijvoorbeeld een airco willen inbouwen in een locomotief, dan leidt dit tot
nieuwe immatriculatie (toelatingseisen
tot het Nederlandse spoor). Deze eisen
zijn er voor boot en de vrachtwagen niet
of nauwelijks. Ook in de kosten zijn er
oneerlijke verschillen. “Wij moeten een
infraheffing betalen voor elke kilometer
die wij per spoor afleggen; logisch, want
we gebruiken het spoor. Boten echter
hoeven niks te betalen, ondanks dat
deze gebruik maken van bijvoorbeeld
sluizen.”

“Kwaliteit gaat boven
prijs”
Op dit moment is Husa Transportation
actief in Nederland, België en Duitsland.
“We zouden wel graag diensten aanbieden naar Frankrijk en Spanje, maar dat
is op dit moment geen eenvoudige klus.
Frankrijk is een probleemland wat betreft liberalisering en kent veel stakingen. Wij willen graag een betrouwbaar
product leveren en dat is daardoor niet
of nauwelijks mogelijk. Daarom zijn
wij op dit moment daar nog niet actief.
Nederland is hier veel verder in en wij
ondervinden dan ook geen hinder van
het feit dat we een private onderneming
zijn. In Duitsland en België is het qua
structuur wat minder goed geregeld, dit
komt omdat daar de spoorwegonderneming en infrabeheer in één bedrijf zitten.”
Het moeilijkste is om de markt te veroveren. Van Gansewinkel: “Het spoor
staat bij de meeste bedrijven bekend als
traag, lastig en inflexibel. De verandering van deze perceptie is voor ons een
uitdaging; wij zijn het private alternatief voor andere maatschappijen. Husa

02 Met een veranderde strategie had
men ook andere locomotieven nodig.
Hier zien we een een 189 096 van het
type ES 64 F4 geproduceerd door Siemens. Dit type is toegelaten in bijna
heel Europa; dit specifieke nummer is
echter alleen in Duitsland en Nederland toegelaten en daardoor op dit moment ideaal voor Husa Transportation.
Op 5 februari zien we de 189 096 met
de ‘Mortarashuttle’ van Shuttlewise
het Duitse Lind (tussen Mönchengladbach en Venlo) passeren onderweg
naar de Duitse havens. Door deze locomotief te gebruiken, is er in Venlo geen
omslachtige locwissel meer nodig.
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Transportation wil dit bereiken door
proactief te communiceren, goede kwaliteit van dienstverlening te leveren, snel
en flexibel te handelen en te luisteren
naar de klant. Redelijk normale zaken
welke in de spoorsector echter niet common sense waren.”

“Shuttles naar Frankrijk en Spanje, daar
willen we naartoe”
In de dynamische markt van transport
en logistiek heb je te maken met grote
schommelingen in vraag en aanbod.
Husa Transportation heeft maatregelen
genomen om zich hier tegen te beschermen. Zo probeert men bijvoorbeeld de
contracten ‘back-to-back’ te sluiten. Dit
houdt in dat de kapitaalintensieve locomotieven en wagons die men leaset, net
zo lang geleased worden als de looptijd
van het contract. “Dit is per tijdseenheid
natuurlijk duurder dan het voor langere tijd vast te leggen, maar het biedt
wel veiligheid omdat je niet met dure
voertuigen blijft zitten als het aanbod
minder is. We waren de eerste die een
brandstofclausule in het contract opnamen, iets wat bij het wegvervoer heel
normaal is. Daarnaast waren we ook
de eerste die de infraheffing los in het
contract vermeldden. Hierop hebben
we geen invloed en we moeten die dus
kunnen doorrekenen aan de klant. Doen
we dit niet, dan is het mogelijk dat een
nu gunstig contract tegen het einde heel
ongunstig wordt. Nadat wij hier mee
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zijn begonnen, namen diverse vervoerders dit van ons over.” Husa Transportation werkt nauw samen met het bedrijf Shuttlewise, Rob van Gansewinkel
was een van de initiatiefnemers in dit
in 2008 gestarte bedrijf. Een shuttle is
een verbinding tussen twee of meerdere plaatsen die op vaste tijden rijdt
ongeacht het aanbod. Dit wordt daarom
vooral bij containervervoer aangeboden.
“10 januari 2012 begon Shuttlewise haar
tweede eigen shuttle, naast Rotterdam –
Mortara rijden we sinds die dag ook Krefeld – Mortara.”
Toekomst
Ondanks dat het slechter gaat in de economie, staat Husa Transportation er beter voor dan ooit. “We beginnen nu de
voordelen te zien van de veranderingen
van de afgelopen twee jaar. Ons doel is
natuurlijk om verder te groeien. We willen de omzet laten stijgen van 70 miljoen euro in 2011 naar 90 tot 100 miljoen euro in 2012. Ook kijken we naar
de koers op lange termijn. Er is nog een
enorme markt op het gebied van intermodaal vervoer. Er zijn op dit moment
nog veel vrachtwagens met ladingen die
gemakkelijk via containers per spoor
zouden kunnen worden vervoerd. Daarom verwachten wij dat het spoorbedrijf
de komende jaren verder zal groeien,
maar ook de andere onderdelen van de
groep spelen mee in dit proces en zullen
ook groeien.”
Husa kijkt vooral naar de langere termijn. “We hebben een vijfjarenplan
waarbij we een koers uitzetten voor

03 Belangrijk voor het aantonen van
betrouwbaarheid was het vervoer
tussen de Maasvlakte en Blerick (bij
Venlo). Deze diensten worden over het
algemeen gereden door diesellocomotieven van het type G1206 van Vossloh.
We zien de 1798 van Husa Best passeren met een Blerickshuttle onder treinnummer 50072.

de gehele groep. Hierdoor bundelen
we alle krachten en gaan we sterk één
richting uit. Een van de belangrijkste
elementen van het bedrijf is namelijk
het personeel; als de personeelsleden
er niet achter staan, kom je nergens. Je
kunt het nieuwste materieel hebben en
de beste wagens, maar als een machinist niet komt opdagen, sta je nergens.
Daarom hebben we ook geïnvesteerd in
goede mensen, die geen 9-tot-5 mentaliteit hebben, maar bereid zijn hard te
werken. Logistiek gaat 24/7 door en is
geen saaie kantoorbaan. Daarnaast rijden we niet meer tegen elke prijs; we
kijken heel goed welke risico’s we willen
nemen en tegen welke prijs. Een professioneel bedrijf maakt keuzes. De tijd
dat we als ACTS alles reden wat op ons
pad kwam, ligt achter ons. Bij de meeste
treinen die we nu rijden, zijn we niet
altijd de goedkoopste vervoerder, maar
door onder andere de betrouwbaarheid
en service hebben we dat vervoer toch
gekregen. Zo proberen we van Husa
Transportation een steeds grotere speler
in de Europese spoorgoederenmarkt te
maken.”

How do you make a
lithography system that
goes to the limit of what
is physically possible?
At ASML we bring together the most creative minds in science and technology to develop
lithography machines that are key to producing cheaper, faster, more energy-efficient
microchips. Our machines need to image billions of structures in a few seconds with an
accuracy of a few silicon atoms.
So if you’re a team player who enjoys the company of brilliant minds, who is passionate
about solving complex technological problems, you’ll find working at ASML a highly
rewarding experience. Per employee we’re Europe’s largest private investor in R&D,
giving you the freedom to experiment and a culture that will let you get things done.
Join ASML’s expanding multidisciplinary teams and help us to continue
pushing the boundaries of what’s possible.

www.asml.com/careers

For students who think ahead

Carriere
ERP, SAP, ORACLE. Handige systemen om met gegevens om te gaan,
maar voor velen een black box. Hoe vind je uit of de data die je eruit haalt
betrouwbaar is en hoe manage je dergelijke systemen? Twee oud-TBdk’ers
vertellen meer over de IT-advisory (ITA) tak van KPMG.
TEKST Yorick Heidema FOTOGRAFIE Bram Berkien
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Controlling the
black box
KPMG: voor buitenstaanders wellicht
een bedrijf vol accountants, maar degenen die het bedrijf kennen, zien snel
verschillende takken. Twee daarvan zijn
Management Consulting (MC) en Risk
Consulting (RC) van de IT-advisory
groep, waar Quenton Martes en Nick
Jenniskens als Junior adviseur werkzaam zijn. Beide oud-technisch bedrijfskundigen zijn afgestudeerd bij de capaciteitsgroep Information Systems (IS).
Ze vertellen meer over hun opdrachten
tot nu toe.
Quenton Martes
“Sinds mijn indiensttreding bij RC ITA
in september 2011 ben ik al bij verschillende projecten betrokken. Ik ben hier
per week met twee tot drie verschillende
opdrachten tegelijk bezig, wat het werk
erg afwisselend maakt. Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met adviesopdrachten gerelateerd aan de ondersteuning van de jaarrekeningcontrole. De
vraag die hierbij centraal staat, is: Hoe
betrouwbaar is de data afkomstig uit de
financiële systemen die als input dienen
voor de accountants om de jaarrekeningcontrole van de klant uit te voeren?
Samen met een aantal collega’s van mij
brengen wij door middel van data analyses, applicatiecontroles en General IT
Controls (GITC) in kaart waar de zwaktes/risico’s in het bedrijfsproces en de
bedrijfsdata van de klant zitten.

“Ik doe twee à drie
opdrachten tegelijk
per week”
Om het bedrijfsproces te analyseren,
heb je de juiste informatie nodig, waarvoor inzicht in het bedrijfsproces van
belang is. Binnen ITA maken wij gebruik van onze eigen tool, genaamd
Facts2Value, waarmee wij de nodige
informatie (Facts) uit het informatiesysteem kunnen halen om de bottlenecks
en inefficienties (Value) in het proces te
identificeren. We halen dus bergen data
op bij de klant, die we vervolgens met
behulp van deze tool op onder andere
risico’s beoordelen. Die risico’s moeten

worden geanalyseerd zodat de accountants hun goedkeuring kunnen geven
voor het bedrijf. Bij de tweede manier,
applicatiecontroles, wordt meer gekeken naar de instellingen van applicaties
in het bedrijfsproces, bijvoorbeeld van
applicaties die automatische betalingen
doen. Die wil je natuurlijk goed laten lopen, maar je moet je ook realiseren dat
er fouten kunnen ontstaan. Echter wil je
niet dat er een alarm gaat als je één cent
mist op een miljoen, waardoor je aan
tolerantie-instellingen moet denken.
Tenslotte kijk je bij GITC naar de algemene omgeving van het informatiesysteem. Hierbij kun je denken aan vragen
als: hebben de juiste mensen toegang
tot het systeem, wat zijn de procedures
om toegang te krijgen tot een systeem
en worden aanpassingen in het proces
volgens de juiste procedure ingevoerd?

“Problemen worden
niet op een presenteerblaadje aangeboden”

Quenton Martes

Nick Jenniskens

Nick Jenniskens
“Ik werk sinds oktober 2011 bij de MC
ITA. Mijn huidige project is bij een
productiebedrijf dat een nieuw ERP
pakket wil implementeren. Dit project
doe ik in een team. Onze taak als team
is om na te denken over het onderhouden van belangrijke dataobjecten bij
het gebruik van het systeem. Bij deze
zogenoemde Master dataobjecten moet
je denken aan dingen die in je ‘general
ledger’ staan: alle klanten, leveranciers,
boekhoudposten et cetera. Er gaat vaak
heel wat mis met deze data. Hierdoor
kun je geen nieuwe analyses van de
data uitvoeren, zoals een analyse van
het aantal openstaande betalingen bij
elke leverancier op elk moment van het
jaar, zogenoemde Business Intelligence.
De fouten ontstaan vooral doordat data
op verschillende manieren in verschillende systemen verankerd wordt. Onze
oplossing hiervoor was dat er bepaalde
groepen mensen aangesteld worden
die naast hun normale functie ook verantwoordelijk zijn voor een deel van
de data. Hierdoor wordt de fout deels
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KPMG Bedrijfsboom
KPMG advisory
Management
Consulting

Risk
Consulting

Het ontstaan van Risk consultancy en Management consultancy
Vroeger was IT-advisory een grote groep,
maar er bleek een onderscheid gemaakt te
kunnen worden tussen twee groepen, Risk
Consultancy en Management Consultancy.
SCOPE MAART 2012
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Transations &
Restrucutring

Hierbij is Risk Consultancy meer gericht op
regelgeving zoals de accountancy afdeling
van KPMG (Audit). Bij Management Consultancy wordt meer gekeken naar de risico’s
en haalbaarheid van toekomstplannen.

rechtgetrokken en weet je bij wie je
moet zijn als er iets mis gaat. Nu klinkt
deze oplossing misschien logisch, maar
het kan lastig zijn om erop te komen.
Een van de dingen waar ik bij dit project tegenaan liep, was het vinden van
het probleem. Je verwacht dat ze net
als op de Technische Universiteit het
probleem op een presenteerblaadje aanbieden zodat je het kunt oplossen, maar
je moet echt op zoek naar waar de pijn
zit, iets wat het bedrijf vaak liever niet
laat zien. Het feit dat ik junior consultant ben, was echter helemaal geen probleem. Dat is een van de voordelen van
een groot bedrijf als KPMG. Als je daar

Pittige stellingen
Junior consultants hebben geen vrije
tijd
Nick Jenniskens
Je beslist zelf hoeveel vrije tijd je overhoudt. Ik ben bijvoorbeeld vanaf het
begin al begonnen met een goede
planning. Niemand forceert je om
meer opdrachten te doen. Als je volgens je planning te vol zit, dan zeg je
dat gewoon tegen degene die een opdracht met je wil doen en dan hoeft dat
ook niet. KPMG verwacht dat je goed
plant en werkt.
Quenton Martes
Dat heb je in eigen hand, ik werk bijvoorbeeld gemiddeld 45 uur per week.
In principe ben je heel flexibel. Je moet
er gewoon voor zorgen dat je een 40
urige werkweek vol maakt. Hoe je dat
indeelt, bepaal je zelf.

als KPMG adviseur komt, weet iedereen
dat er iets gaat gebeuren, want ‘KPMG is
in the house’.”

Consultancy is een tussenstop
Quenton Martes
Nee, ik ben hier sowieso niet gekomen
om naar verschillende bedrijven te kijken en te vissen naar waar ik uiteindelijk naartoe wil. Maar het zou wel een
goede tussenstop kunnen zijn, want
je kunt je binnen korte tijd uitstekend
ontwikkelen op zowel professioneel en
persoonlijk gebied.
Nick Jenniskens
Ik ben net begonnen, dus ik zou niet
zeggen dat ik het nu al niet meer leuk
vind. Mijn voornaamste reden om voor
KPMG te kiezen, was de steile leercurve
die je hier hebt.

Bij consultancy moet je vechten voor
opdrachten

Als junior consultant moet je alle
rotklusjes doen

Quenton Martes
Ik heb nog niet hoeven vechten voor
opdrachten, maar ze worden je ook
niet in de schoot geworpen. Bij KPMG
is het vooral zo dat je samen met collega’s werkt en je weet waar ze mee
bezig zijn. Je houdt contact met hen
en zij weten ook wat je leuk vindt. Als
ze dan een opdracht hebben, komen
ze naar je toe wanneer ze je hulp willen of je moet naar hen toe om die aan
te bieden. Bij KPMG is netwerken dus
heel belangrijk. Als je een goed netwerk opbouwt, ben je verzekerd van de
opdrachten die je wilt hebben.

Quenton Martes
Natuurlijk ben je als junior consultant
nauw betrokken bij het project. Echter
is het niet zo dat je alleen maar analyses doet en dat iemand anders met de
klant gaat praten over jouw resultaten.

Nick Jenniskens
Je hebt de mogelijkheid om jezelf als
individu op de kaart te zetten en in
dat opzicht zeg ik altijd: “You are the
master of your own destiny.” Ik heb een
richting gekozen die niet zomaar in de
Management Consulting te vinden is,
maar ik vind het gewoon tof om mezelf
te specialiseren want dat maakt me
uniek. En uniekheid wordt bijna altijd
beloond. Verder is het ook zo dat we
hier eerder te veel opdrachten hebben
dan te weinig. Het grootste probleem
hier is: te realiseren wanneer je te veel
opdrachten hebt en er geen bij kunt
nemen.

Nick Jenniskens
Ik zou niet willen zeggen dat we rotklusjes krijgen. Ik doe wat grotere opdrachten bij bedrijven en die zijn zo af
en toe wel wat intensiever. Als junior
heb je dan ook meer tijd om jezelf met
uitvoerende dingen bezig te houden,
dus ben je eerder een expert. Je hebt
de tijd om de hele documentatie goed
door te nemen en je te verdiepen in het
systeem. Ik zou dat geen rotklusjes willen noemen, ik zou zeggen dat je veel
dichter bij de klant staat en veel directer met het systeem bezig bent.
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Carriere
Kan het bagagesysteem van Heathrow de drukte
tijdens de Olympische spelen van 2012 aan?
Hoe zorgen we ervoor dat een geautomatiseerd
distributiecentrum voorbereid is op het
orderprofiel van morgen? Onder andere deze
vragen worden beantwoord door Ivo van Lith van
VanDerLande Industries.
TEKST Maarten Koek

Goed voorbereid op
de werkelijkheid
Simulaties
Ivo van Lith is verantwoordelijk voor de
afdeling System Simulation bij VanDerLande Industries. Over het werk als Systems Simulation Engineer vertelt Van
Lith: “We bieden met name ondersteuning in de sales fase, met het valideren
en optimaliseren van de logistieke performance van de systemen van VanDerLande. In veel gevallen komt dit neer op
een 3D-simulatie waarin het systeem
grafisch wordt weergegeven. We kunnen dan aan klanten laten zien hoe de
operatie van het systeem eruit gaat zien
en, nog belangrijker, inzicht geven in
wat de invloeden zijn van bepaalde factoren op de prestaties van het systeem,
zoals een ander vluchtschema.”

software ontwikkeld is, moet deze gevalideerd worden. Hierbij wordt getest
of datgene wat er geprogrammeerd is
klopt en of alle besturingscomponenten
ook geïntegreerd goed samenwerken.
“Testen kun je on-site doen, maar vaak
is hier onvoldoende tijd voor. Eventuele
problemen wil je zo vroeg mogelijk signaleren en oplossen. Daarnaast levert
het testen ook de nodige kosten op wanneer het systeem bijvoorbeeld geplaatst
wordt in het Midden-Oosten. We testen
de software daarom zoveel mogelijk ‘inhouse’, nog voordat het systeem wordt
opgebouwd op locatie.” Om goed voorbereid te zijn op de werkelijkheid maakt
VanDerLande Industries gebruik van
zogenoemde ‘emulaties’.

Emulaties
Als een systeem verkocht is door de
sales afdeling, wordt voor dit systeem
de software geschreven die alle onderdelen moet gaan aansturen. Nadat de

Een emulatie is een simulatie die gekoppeld is aan de software die ook het werkelijke systeem zal gaan aansturen. De
logica waarop de simulatie draait, wordt
in een emulatie deels vervangen door de
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ontwikkelde software en zal vervolgens
zorgen voor de aansturing van het model. “We maken het model dus eigenlijk
dommer en laten de werkelijke software
het simulatiemodel aansturen. Hiermee
kunnen we testen hoe de software omgaat met bepaalde scenario’s en maakt
het model inzichtelijk wat er in het systeem gebeurt.”

“We maken het model
dus eigenlijk dommer”
Emulaties hebben nog een andere belangrijke toepassing die steeds meer
in opkomst is, namelijk als trainingshulpmiddel. Van Lith vertelt over een
voorbeeld uit de praktijk: “Voor de
bagageafhandelingssystemen van de
vliegvelden in Shenzhen en Chengdu
in China leveren wij de klant een model
dat gekoppeld kan worden aan de werkelijke besturingssoftware zodat hij zijn

Ivo van Lith

Group Leader Systems Simulation bij VanDerLande

Na de studie Werktuigbouwkunde cum laude te hebben afgerond, heeft hij twee jaar
gewerkt aan het opzetten van een fabriek
in Mexico. Hier is zijn interesse gewekt voor
logistiek en de dynamische effecten binnen
bedrijfsprocessen. Over deze ontwikkeling
zegt Van Lith: “In Mexico kwam ik erachter
dat er veel meer is dan alleen de techniek.
Ik wilde de dynamiek in een productiesysteem als geheel kunnen doorgronden en
raakte geïnteresseerd in de bedrijfskundige
aspecten, zoals organisatiekunde en bedrijfseconomie. Zodoende ben ik de Masteropleiding Technische Bedrijfskunde aan
de TU/e gaan volgen.” Na het wederom cum
laude behalen van deze master is Van Lith

vrij snel uitgekomen bij VanDerLande Industries, waar hij nu als ‘Group Leader Systems
Simulation’ werkzaam is. Dit is de afdeling
waar hij zelf ook een aantal jaar gewerkt
heeft als Systems Simulation Engineer. In de
tijd dat Van Lith zelf aan projecten werkte,
heeft hij onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van de ‘Backbone’ op Schiphol en
aan het bagagesysteem van Terminal 5 van
Heathrow, respectievelijk projecten van 130
en 325 miljoen euro.

“…een afdeling waar
talenten klaargestoomd
worden om uit te waaien
binnen het bedrijf”
mensen kan trainen in een virtuele baggage control room. Door in de praktijk
voorkomende scenario’s na te bootsen
kunnen de operators leren hoe het beste
te handelen in die situaties.”
Ondanks dat programmeren een belangrijk onderdeel is van de rol als
Systems Simulation Engineer, komt de

kennis die Van Lith op heeft gedaan tijdens de Masteropleiding Technische Bedrijfskunde nog dagelijks terug. “Destijds, als Systems Simulation Engineer,
was het meest waardevolle wat ik tijdens
de studie geleerd heb, het gevoel voor
dynamisch gedrag in systemen en het
effect van variabiliteit. Dit kwam bijvoorbeeld terug in de vakken ‘System Dyna-

mics’ en ‘Productiebeheersing’. Met
dit inzicht is het mogelijk als Systems
Simulation Engineer om te bepalen wat
relevant is om te modelleren en welke
scenario’s van belang kunnen zijn.”
Nieuwe uitdaging
Sinds september 2010 is Ivo van Lith
verantwoordelijk voor de afdeling
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Systems Simulation, waarin vijftien experts werkzaam zijn op het gebied van
simulaties en emulaties. “Het is weer
een hele andere uitdaging, in plaats van
complexe technische systemen houd ik
me nu bezig met de dynamiek van mensen. Het is hartstikke leuk om je hierin
vast te bijten en te proberen het beste te
halen uit mensen. Daarnaast is dit typisch een afdeling waar talenten worden
klaargestoomd om uit te waaien binnen
het bedrijf. Behalve dat ik bij veel projecten betrokken ben, is een belangrijk
onderdeel van mijn functie dus recruitment en zorgen dat mensen zich blijven
ontwikkelen.”
Van Lith laat nog alle opties open als het
gaat over waar hij over zes jaar staat. Er
is echter één ding wat duidelijk is wat
betreft zijn toekomst: “VanDerLande
Industries is een prachtige plek voor
een Technisch Bedrijfskundige. Je vindt
hier talloze disciplines onder één dak,
zoals productontwikkeling, softwareontwikkeling, engineering, projectmanagement, logistiek, service en nog veel
meer. Ik ben dus ook nog lang niet uitgekeken bij VanDerLande.”

VanDerLande Industries
Bij VanDerLande denkt u misschien
aan de bagagesystemen van vliegvelden zoals Schiphol en Heathrow, maar
VanDerLande is meer dan alleen de
nummer één in deze bagagesystemen.
Zo is ze ook de nummer twee van de
wereld in ‘Parcel & Postal’ (denk aan
de sorteersystemen van TNT en DHL)
en sterk groeiende op het gebied van
geautomatiseerde logistieke processen
in distributiecentra (bijvoorbeeld voor
H&M). Het bedrijf heeft ruim tweeduizend medewerkers verspreid over alle
windstreken en van deze tweeduizend
werknemers is meer dan de helft hoger
opgeleid.
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Omdat het milieu steeds belangrijker wordt, houdt VanDerLande hier
op meerdere manieren rekening mee.
Naast het gebruik van duurzame materialen krijgt ook het energieverbruik
van de systemen veel aandacht. Simulaties spelen hierbij ook een rol. Met
behulp van simulaties wordt nu ook
bepaald hoe lang en hoe vaak bijvoorbeeld alle banden draaien binnen een
systeem. Op deze manier is het effect
van bijvoorbeeld energiebesparende
functies in de besturingen te bepalen.

Carrière
Jasper van Rijn is Senior Manager bij IG&H. Hij kijkt tevreden terug op
zijn carrière tot nu toe. Maar heeft hij wel de juiste studie gekozen?
TEKST Rick van Balkom

Hart voor
supply chain
Van Rijn bracht een groot gedeelte van
zijn studie door in het buitenland. Hij
studeerde een half jaar in Zweden, een
jaar in de Verenigde Staten en studeerde
af in Duitsland bij Dow Chemical. Daarnaast was Van Rijn ook actief in verschillende commissies bij Industria. “Je hebt
er veel aan, het geeft je een idee van wat
werken bij een bedrijf betekent. Dat is
niet alles. Ik zou studenten willen aanmoedigen om zich heen te kijken. Kijk
verder dan enkel je huidige studiejaar.
Praat met ouderejaars of afgestudeerden. Zo krijg je een scherper beeld van
jouw toekomst. Neem daarbij je beslissingen op basis van je ratio en gevoel.
Zo heb je meer plezier in je studententijd en de tijd erna.”

“Probeer verder te
kijken dan enkel je
huidige of volgende
studiejaar”
Dow Chemical
Van Rijn’s carrière begint bij het bedrijf
waar hij ook afstudeert: Dow Chemical.

In ruim zeven jaar vervult hij daar drie
functies die alle drie gefocust zijn op
supply chains. Beginnend als interne
consultant werkt hij zich op tot business
supply chain planner. In eerste instantie
voor zes productielocaties op Europees
niveau en na ruim twee jaar voor negentien locaties over de hele wereld. “Vooral
de eerste periode bij Dow stond in het
teken van de transitie van universiteit
naar het bedrijfsleven. Vanuit de universiteit word je aangemoedigd om oplossingen exact te berekenen, maar in het
bedrijfsleven neemt men genoegen met
een goede schatting. Buy-in krijgen van
het team is net zo belangrijk.”
Weg van supply chains
In 2007 bereikt van Rijn een belangrijk
keuzepunt in zijn carrière. “Ik was al
jaren bezig met supply chains, maar ik
wilde me verbreden. Dow bood me de
mogelijkheid om een meer commerciële functie te vervullen. Daarnaast was
ik me aan het oriënteren op andere bedrijven. Uiteindelijk heb ik besloten om
als strategy consultant te gaan werken
bij Booz & Co. Voor mij was het een
sprong in het diepe. Als je jaren werkt

Technische
Bedrijfskunde?
Net als veel andere middelbare scholieren,
twijfelde Jasper van Rijn aan zijn studiekeuze. Hoe kijkt hij hier na ruim tien jaar na zijn
afstuderen op terug? “Ik twijfelde destijds
tussen verschillende studies. Ik was goed
in de exacte vakken zoals natuurkunde en
scheikunde. Dat waren ook de vakken die ik
het leukst vond. Ik ambieerde echter geen
technische carrière. Ik wilde het bedrijfsleven in, vandaar mijn keuze voor Technische
Bedrijfskunde. Nu ik erop terugkijk, had ik
wellicht toch mijn hart kunnen volgen om
vervolgens via een kopstudie (master) een
meer bedrijfskundige richting op te gaan.
Zoals altijd, zijn er meerdere wegen die naar
Rome leiden.”
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Jasper van Rijn
Senior Manager bij IG&H

In 1994 begon Jasper van Rijn zijn studie
Technische Bedrijfskunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven. Inmiddels is hij
getrouwd en heeft hij twee jonge kinderen.
Een dochter van twee jaar en een zoontje
van nog geen jaar oud. Hij woont in Utrecht
en sport graag. “Alle sporten met een bal
spreken mij aan. Op dit moment squash en
golf ik vooral, maar vroeger deed ik veel aan
tennis en hockey. Verder loop ik regelmatig
hard om me fit te voelen.”
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“Als je jaren bij hetzelfde bedrijf
werkt, ontwikkel je een routine, daar
ontkom je niet aan”
bij hetzelfde bedrijf, ontwikkel je een
routine, daar ontkom je niet aan. Het
was een ambitieuze omgeving en dat
voelde goed, al moest ik wel bijschakelen. Vooral de snelheid van denken was
hoger dan ik gewend was.”
IG&H
Het vak van consulting bevalt Van Rijn
goed, maar zijn supply chain hart begint na een tijdje toch te kriebelen. Na
een kort uitstapje naar de bouwwereld,
besluit Van Rijn dan ook de stap naar
IG&H te maken en dat bevalt goed.
“Hier ben ik verantwoordelijk voor de
supply chain competentie in haar algemeenheid en een aantal accounts in het
bijzonder; voor mij dus de ideale combinatie.” Daarnaast hanteert IG&H een
filosofie van: ‘Make strategy work!’ Concreet betekent dit voor ons dat we niet alleen de juiste oplossing willen bedenken
(‘het klopt’), maar ook dat het ‘werkt’ en
‘landt’ door inzet van project- en verandervaardigheden. Op deze manier
voorkom je dat je oplossing vooral voor

Consumer goods
Een project in de consumer goods branche was een van de projecten die Van Rijn
deed bij IG&H. Dit bedrijf maakt moderne
en trendy producten voor kinderen gericht
op de high-end consumentenmarkt. Het is
een Nederlands bedrijf dat haar producten
wereldwijd verkoopt. De producten worden
ontworpen in Nederland en daarna voornamelijk geproduceerd in China. “Dit was een
supply chain project van circa vier maanden. De opdracht was om te onderzoeken of
China nog wel de beste locatie is voor het
produceren van deze producten. De redenen
hiervoor zijn de stijgende arbeidskosten in

China en een ambitieuze, commerciële
agenda met nieuwe producten. Het project
bood een uitdagende omgeving om in te
werken. Midden in het project veranderde
het bedrijf ook nog van opdrachtgever en
dat zorgde voor een nieuwe uitdaging. De
opdrachtgever nam wat afstand van ons
werk, omdat hij eerst een eigen beeld van
het bedrijf wilde krijgen. Aan het einde van
de rit was deze opdrachtgever toch blij met
onze aanwezigheid. De strategie die wij
hebben opgesteld, heeft hem geholpen bij
het ontwikkelen van zijn visie voor de komende jaren. Dat geeft voldoening.”

“Onze filosofie
is: ‘Make strategy
work!’”
de korte termijn is. Dat is voor mij een
belangrijk leermoment geweest. We zijn
langer bezig met een klant dan anderen
en dat levert meer resultaat op. Daarnaast spreekt de omvang van IG&H me
erg aan. De sfeer is hier niet zo formeel
en daarbij ben je meer commercieel betrokken. Mijn werk heeft hier zichtbaar
direct impact.”
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En verder

Wat 2012 ons zal brengen
De Nederlandse trendwatcher, Adjiedj Bakas, voorspelt dat de wereld
in 2012 niet zal vergaan. Wel verwacht hij verschuivingen binnen
bedrijfskundige thema’s… maar welke? Wie komen er goed vanaf, waar
vallen de klappen?
TEKST Miriam Penders
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Crisis: survival of the fittest
“Wij mensen presteren goed in crisistijd. Alles wordt versneld, waardoor dit
voor technologische ontwikkelingen een
goede tijd is. Bedrijven beslissen sneller
en de goedkoopste oplossing wordt snel
als beste gezien. In minder kritieke tijden zijn bedrijven hier minder kritisch
op. Dit heeft tot gevolg dat in crisistijden
concurrenten sneller tegen elkaar uitgespeeld worden. Dus ‘kill your darling’ en
ga voor een efficiënte oplossing.”
Sociale media en de arbeidsmarkt
“Er gaat kritischer gekeken worden naar
het gebruik van sociale media. De groei
van deze media neemt af en ook de negatieve gevolgen worden steeds duidelijker. Bij sollicitaties bijvoorbeeld moet je
er weldegelijk rekening mee houden dat
je wellicht toekomstige baas ook de minder charmante foto’s op Facebook ziet.
Hetzelfde geldt voor Twitter; ik verwacht
dat er een zogenoemde ‘twittiquete’ zal
ontstaan, een etiquette voor het plaatsen
van berichten via Twitter. LinkedIn daarentegen wordt wel steeds meer gebruikt.
Dit is een effectieve manier om mensen
te werven.”
Werkgelegenheid: schoenmaker, blijf
bij je leest
“Er worden veel studenten opgeleid voor
administratieve banen. In veel gevallen
heeft de computer echter deze rol overgenomen. In de toekomst zal er meer
behoefte zijn aan ambachtslieden. In
deze sector zal het aantal banen groeien,
terwijl er harde klappen uitgedeeld zullen worden in de administratieve sector.
De bezuinigingen die het gevolg zijn
van de crisis zorgen ervoor dat er een
verschuiving plaatsvindt naar beroepen
die echt nodig zijn. Toch zal dit in Nederland, in tegenstelling tot Zuid-Europese landen, geen jeugdwerkeloosheid
tot gevolg hebben. Nederland heeft een
betere en gezondere economie met onder andere flexibele ZZP‘ers.”
Ondernemerschap: do it yourself
“Ondernemerschap neemt toe. Gedwongen ontslagen zorgen voor een toename in het aantal freelancers. Mensen
hebben geen zin meer om onder een
baas te werken en nemen zelf het heft in
handen. Deze mentaliteit zie je terug in
de grote hoeveelheid initiatieven.”
Innovaties
“Hybride auto’s beginnen nu echt door
te breken. Daarnaast worden er op de
gebieden van energie en bankieren

Adjiedj Bakas
Adjiedj Bakas (1963) is een bekende
trendwatcher en daarnaast auteur en
spreker. Trends op tal van vlakken worden door hem beschreven en voorzien,
denk hierbij aan gezondheidszorg,
economie en demografie. Zijn verschillende bestsellers over de toekomst
verschijnen onder andere in Nederland, de VS, China, Brazilië, Engeland
en Zweden. De nieuwste aanwinst is
‘Het Einde van de Privacy’ waarin hij de

toekomstige rol van internet en privacy
in ondernemerschap en consumentengedrag bekijkt. Hij staat bekend
als iemand die zijn kennis op een vermakelijke manier overbrengt. In 2009
werd hij uitgeroepen tot de trendwatcher van het jaar en in 2008 tot zwarte
ondernemer van het jaar. De afgelopen
twintig jaar voorzag hij 70 procent tot
80 procent van de trends, in 2010 zelfs
87 procent.

vooruitgangen geboekt. De 3D-printer
zou ik een vooraanstaande doorbraak
noemen, waaraan onder andere bij de
Technische Universiteit in Eindhoven
gewerkt wordt. Als dit doorbreekt, heeft

dit gevolgen voor tal van sectoren. Denk
bijvoorbeeld aan webwinkels: de mogelijkheid tot het printen van je product is
service naar je klanten toe.”
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Faculteit
Hoe ervaren buitenlandse studenten de TU/e en hoe zijn ze hier
terechtgekomen? Verschillende stellingen worden voorgelegd aan David
Brandstädter uit Duitsland en Antti Mattila uit Finland.
TEKST Sabrina Habes

Internationale studenten bij
IE&IS aan het woord
ESTIEM heeft een grote rol gespeeld
bij mijn keuze om hierheen te komen
Antti: “ESTIEM heeft zeker een grote rol
gespeeld. Ik denk overigens dat dit geldt
voor vrijwel alle buitenlandse studenten
die hier een masteropleiding komen
doen. Voor ik hierheen kwam was ik al
vier keer eerder in Eindhoven geweest
met ESTIEM. Ik kende hier dan ook al

ongeveer dertig mensen, zowel Nederlands als buitenlands, waardoor de stap
om hierheen te komen een stuk kleiner
werd. De ervaringen die studenten deelden over hun masterprogramma’s waren veel bruikbaarder dan informatie op
internet.” David sluit zich hier volledig
bij aan. “Ik was ook al met ESTIEM in
Eindhoven geweest en kende daardoor

al mensen hier. Ook zijn er Nederlandse
studenten op onze universiteit in Duitsland geweest. Ik ken ze dus niet alleen
van bezoeken aan Nederland zelf.”

ESTIEM
ESTIEM staat voor ‘European Students of
Industrial Engineering and Management’
en is een organisatie in 25 landen die zich
inzet voor het leggen van contact tussen Europese studenten en ze ondersteunt in hun
persoonlijke en professionele ontwikkeling.
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David Brandstädter
Leeftijd 24 jaar
Voormalige universiteit Karlsruhe
University
Opleiding Master Operations Management
& Logistics aan de TU/e
Hobby’s Koken, fietsen

De Technische Universiteit Eindhoven
was mijn eerste keus
Antti: “Ik heb maar één aanmelding
verstuurd voor mijn masteropleiding en
dat was naar de TU/e. De andere optie
die ik had was in Helsinki blijven.” “Ik
had me niet alleen aangemeld voor de
universiteit in Eindhoven,” aldus David,
“maar de TU/e had wel mijn voorkeur.
Eén van de andere universiteiten waar
ik me voor ingeschreven had was Aalto,
waar Antti ook studeerde. Daar was ik
ook met ESTIEM geweest. Achteraf gezien denk ik dat qua ligging en cultuur
de TU/e voor mij wel de ideale universiteit is.”
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Het Nederlandse onderwijssysteem
lijkt veel op dat in Duitsland/Finland
David: “Universitair onderwijs in Duitsland is wel degelijk anders. Ik denk niet
dat het onderwijssysteem per se beter is
in Nederland, maar ik denk wel dat de
programma’s die hier aangeboden worden in mijn geval meer geschikt zijn.
In Duitsland hebben ze namelijk geen
masteropleidingen. Iedereen doet eerst
twee jaar een ‘Grundstudium’ en vervolgens drie jaar ‘advanced studies’. Samen
staan deze ongeveer gelijk aan de bachelor. Doordat je dan geen master doet
is er naar mijn idee te weinig specialisatie. Daarnaast is het systeem ook anders
qua tentamenperiodes. Deze periodes
duren één tot twee maanden en het tentamen bepaalt ongeveer 90 procent van
je cijfer. Het spreekt me erg aan dat je
in Eindhoven veel groepswerk doet en je
regelmatig tussendoor opdrachten hebt
die meetellen in het eindcijfer.”

Antti: “In Finland hebben we wel het
systeem met drie jaar bachelor en twee
jaar master. Ook in vergelijking met Finland wordt er in Eindhoven meer aan
groepswerk gedaan en dat is meteen ook
wel het grootste verschil. Ik vind verder
dat de tentamens hier erg strikt zijn. In
Finland mag je het eerste uur nog binnenlopen en heb je een onbeperkt aantal herkansingen. Nu lijkt het alsof de
kwaliteit in Finland niet hoog is, maar
ik moet zeggen dat ik het gevoel heb dat
ik er meer voor mijn studie moest doen
dan hier en dat de tentamens daar ook
moeilijker waren.”

Antti Mattila
Leeftijd 24 jaar
Voormalige universiteit Aalto University
Opleiding Master Innovation Management
aan de TU/e
Hobby’s Tennis, reizen

Ik heb het naar mijn zin op de TU/e
David: “Wat me hier erg opvalt, is dat de
student echt centraal staat en dat professoren lijken te waarderen wat de student
doet.” Antti: “Dat klopt inderdaad. Ze
lijken ook allemaal enthousiast te zijn.
Niet dat dit in Finland niet het geval is,
maar het voelt hier toch anders.” David:
“Ik wil hier nog graag op aanvullen dat
het wel bijzonder is dat rapporten echt
door de docenten gelezen worden. In
Karlsruhe gebeurt dat meestal door een
andere student die het vak met een hoog
cijfer heeft afgesloten of die aan het promoveren is.”

Het Nederlands begin ik al aardig
onder de knie te krijgen
Antti: “Dat valt nog wel tegen. Ik kan gesprekken wel een beetje volgen, maar ik
kan nog niet meepraten. Het is één van
mijn langetermijnplannen. Iedereen
hier spreekt ook gewoon Engels, zelfs de
bouwvakkers op straat, dus je hebt het
ook niet echt nodig.” David: “Ik kan al
wel veel verstaan, want ik volg zelf een
cursus Nederlands. Verder spreek ik het
nog niet echt, maar ik probeer het winkelen in het Nederlands te doen.”

Na mijn master ben ik van plan om in
Nederland te blijven
Antti: “Ik ben van plan om in ieder geval
tot september in Nederland te blijven.
Van een bedrijf in Finland heb ik een
goed aanbod gekregen om daar mijn
thesis te doen, dus waarschijnlijk ga
ik dan terug.” David weet nog niet helemaal zeker wat hij hierna gaat doen.
“Het hangt er nog een beetje van af,
maar Nederland is wel gunstig in die
zin dat het aan Duitsland grenst. Ik ben
wel van plan om mijn thesis hier in Nederland te doen, maar ook die kan me
weer op verschillende plekken brengen.
We zullen het gaan zien, maar voorlopig
is het dus nog even afwatchen.”
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Faculteit
Zes jaar geleden verscheen hij al eens in
SCOPE: Emiel van Berkum. Tegenwoordig
opleidingsdirecteur van de bachelor Technische
Wiskunde, maar bij de meesten van ons
vooral bekend van vakken als Kansrekening
en Statistiek. Tijd om deze sportieve en
enthousiaste docent weer eens op te zoeken.
TEKST Jaap Arts

Naar de top met
Emiel van Berkum
Opleidingsdirecteur
Sinds september is Van Berkum opleidingsdirecteur van de bachelor Technische Wiskunde. Nadat hij eind jaren negentig onderzoek had gedaan naar een
van de fundamentele problemen in de
statistiek, namelijk het ‘twee steekproeven-probleem’, is hij zich steeds meer
gaan richten op het geven van onderwijs
en is onderzoek op de achtergrond geraakt.

“De Brabantse
mentaliteit en de sfeer
in deze regio spreken
me ontzettend aan”
“Sommige stafleden vinden onderzoek
erg belangrijk en geven onderwijs minder prioriteit,” vertelt hij. Zelf ziet hij
juist een uitdaging in het enthousiasmeren van studenten en het bijbrengen
van kennis. “In de loop der jaren ben ik
steeds meer coördinerende activiteiten
gaan uitvoeren. Als verantwoordelijke
voor ‘serviceonderwijs’ hield ik me bijvoorbeeld bezig met de werkverdeling
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en organisatie van de verschillende
wiskundevakken.” Toen de functie voor
opleidingsdirecteur vrij kwam en hij
hiervoor door de universiteit werd benaderd, hoefde hij dan ook niet lang na te
denken om deze nieuwe uitdaging aan
te gaan.
Eindhoven
De inmiddels bijna 57-jarige Van Berkum, geboren Hagenees, verhuisde op
veertienjarige leeftijd naar Heerlen. Na
de middelbare school ging hij studeren
en wonen in Eindhoven. Op dit moment
woont hij daar nog steeds, samen met
zijn vrouw en twee van hun drie kinderen. “De Brabantse mentaliteit en de
sfeer in deze regio spreken me ontzettend aan en bovendien heb ik het goed
naar mijn zin hier op de TU/e”, vertelt
hij. Opvallend is het feit dat zijn zoon
inmiddels tweedejaars student Technische Bedrijfskunde is en Van Berkum
vorig jaar dus les heeft gegeven aan zijn
eigen zoon. “Dat was in het begin wel
even raar en bracht een soort van extra
uitdaging met zich mee, maar het heeft
uiteindelijk ook gezorgd voor handige
feedback op mijn colleges.”

Sport, sport en sport
Waarschijnlijk zullen de meeste studenten hem wel eens bij het sportcentrum
hebben zien rondlopen. Was hij vroeger
vooral een hardloper, tegenwoordig is
hij, mede door blessures, vooral veel op
de fiets te vinden. Zo trok hij in 2009
twee weken lang in zijn eentje op de fiets
door de Verenigde Staten.Overnachten
in een tentje op meer dan drieduizend
meter hoogte was tijdens deze tocht
geen uitzondering. Vorig jaar fietste
hij samen met een aantal vrienden een
wedstrijd op de Mont Blanc. ’s Ochtends

“En als ik niet in het
stadion kan zijn, heb
ik thuis gelukkig nog
Eredivisie Live om de
wedstrijden te volgen”
vroeg vertrekken, 330 kilometer fietsen
en dan nèt niet op tijd, vóór twaalf uur
’s nachts, binnen zijn. “Dat was erg jammer, maar ik was wel de enige van onze
groep die de finish haalde.” Volgend
jaar gaat hij de Mont Blanc opnieuw

trotseren, “maar dan wil ik wél op tijd
over de finish komen.” Naast het feit dat
Van Berkum van deze extreme uitdagingen houdt, heeft hij nog een passie
dichter bij huis: PSV. Hij heeft inmiddels al twintig jaar een seizoenkaart en
bezoekt bijna alle thuiswedstrijden. “En
als ik niet in het stadion kan zijn, heb ik
thuis gelukkig nog Eredivisie Live om de
wedstrijden te volgen.”

“Het is zaak dat we
als universiteit meer
studenten aan ons
binden”
Technische Bedrijfskunde
Hoewel hij dus opleidingsdirecteur is
van de bachelor Technische Wiskunde,
heeft Van Berkum altijd een bijzondere
band gehad met studenten van onze faculteit. “De klik die ik met de studenten
van Technische Bedrijfskunde heb, mis
ik soms bij andere opleidingen. Niets
ten nadele van andere opleidingen,
maar bij Technische Bedrijfskunde is

het contact met de studenten altijd erg
gemakkelijk.” Deze klik tussen Van Berkum en de studenten blijkt wel uit het
feit dat hij ook dit jaar weer is gevraagd
om mee te gaan met de Belgiëreis, waar
hij natuurlijk direct ‘ja’ op heeft gezegd.
“De interactie met studenten is erg leuk
en bovendien zijn het altijd twee hartstikke gezellige dagen.”
Uitdagingen TU/e
Als het nieuwe Bachelor College ter sprake komt, begint Van Berkum enthousiast te vertellen over de mogelijkheden
van dit nieuwe systeem. “We moeten
wel. Het is zaak dat we als universiteit
meer studenten aan ons binden. Door
meer keuzemogelijkheden zijn de studenten in staat het vakkenpakket beter
aan te laten sluiten bij hun interesses.”

“Door het wegvallen van de studiebeurs
voor de masterfase zullen er zeker rake
klappen gaan vallen. Studenten zullen
minder snel voor een master kiezen en
ook schakelaars krijgen het moeilijk. Dit
zorgt voor een nieuwe uitdaging voor
ons als Technische Universiteit.”
De altijd bescheiden en goedlachse
Emiel van Berkum geniet dus volop van
alles wat hij doet. Hopelijk kunnen studenten nog lang van deze enthousiaste
docent genieten.

Wel waarschuwt hij ervoor dat opleidingen er voor moeten zorgen dat ze
voldoende wiskunde in de bachelor
houden. “Het belang van wiskunde bij
technische studies moet zeker niet onderschat worden”, aldus Van Berkum.
Over het onderwijsbeleid van de overheid is hij een stuk minder positief.
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willen, je krijgt pas wat voor
elkaar met goede mensen
KPMG biedt accountancy- en adviesdiensten aan
uiteenlopende organisaties. Alleen al in Nederland
hebben we 4.200 medewerkers, verspreid over
17 kantoren. We zijn ambitieus: we willen op zo
veel mogelijk terreinen de nummer één zijn in
ons vak.
Gááán!
We zijn dan ook voortdurend op zoek naar talentvolle
mensen met dezelfde passie. Zit jij zo in elkaar?
Dan wordt het tijd om kennis te maken. Dat kan via
www.gaaan.nu, ons talent- en ambitieplatform. Gááán!
helpt je bij je studie en je carrière en stelt je in staat

?

contacten te leggen met KPMG’ers. Je vindt er ook
alles over je carrièremogelijkheden.
Aan de slag als accountant
Bij KPMG Audit start je na je universitaire studie of
hbo-opleiding als trainee. Je gaat direct aan de slag
bij alle soorten klanten. Tegelijk volg je een opleiding
tot registeraccountant. Daarna ben je gekwalificeerd
registeraccountant en beëdigd om de financiële
rapportage van ondernemingen te verzorgen.
Of als adviseur
Bij KPMG Advisory begin je als junior adviseur en start
je direct met adviesopdrachten. Je volgt ook doelgerichte opleidingen. Afhankelijk van je universitaire
studie en interesse kun je kiezen uit verschillende
richtingen. Van organisatieadvies tot fusies en overnames en van het kwantificeren van complexe risico’s
tot IT-advies.
Waar je ook voor gaat: kansen genoeg om samen
met je collega’s aan iets moois te bouwen. Wij zouden
zeggen: Gááán!
Meer informatie
Ga naar www.gaaan.nu of maak een afspraak met
het KPMG Recruitment Centre (020) 656 7162 of mail
naar recruitment@kpmg.nl.

a u d i t J ta x J a dv i s o r y

Internationaal

Rombout studeert nu
een aantal maanden
in Zweden. In dit
interview geeft hij
antwoord op de vraag
waarom hij juist voor
dit land heeft gekozen
en wat de verschillen
met Nederland zijn.
TEKST Asbjörn Friederich
FOTOGRAFIE Bart van Eijden

Rombout Kampen over Zweden
en studeren in het buitenland
In hoeverre ben je al een Zweed? Ken
je de taal al en eet je elke ochtend
knäckebröd?
“Ik denk dat ik al aardig in de buurt
van een echte Zweed kom. Zo spreek
ik redelijk goed Zweeds, heb ik ondertussen aardig veel Zweedse vrienden
daar en eet ik zeker één keer per week
zalm, gewoon omdat het kan. Ik bedoel:
zalm is in Zweden zelfs goedkoper dan
kip! Knäckebröd vind ik eerlijk gezegd

helemaal niets. Wel eet ik een warme
lunch ’s middags, wat ook typisch
Zweeds is. Verder weet je als echte
Zweed ook de openingstijden van de
systembolaget! De verkoop van alcoholische dranken (meer dan 3,5 procent) is
een staatsmonopolie in Zweden en de
openingstijden van de systembolagetzaken zijn vrij beperkt vergeleken met
Nederlandse openingstijden.”

Waarom heb je voor Zweden gekozen?
En waarom Stockholm?
“Ik wilde geen master doen in Eindhoven. Ik wilde graag meer de bedrijfskundekant op en waar ik dat dan precies zou
gaan doen, maakte mij eigenlijk niet zoveel uit. Aangezien mijn vriendin nu in
Stockholm werkt, maakte dat de keuze
wel gemakkelijk. We wonen nu samen
in een gezellige tweekamerstudentenflat.”
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Kenmerken van
Zweden
-

-

Wet van Jante: Je moet niet denken
dat je wat bent of dat je beter bent
dan anderen
Zalm is goedkoper dan kip
Studenten hebben veel vakantie
Het leven is erg duur, 25% BTW
Verkoop van alcohol is een
staatsmonopolie

“Het gaat er in
Zweden om hoe hoog
het cijfer is, niet of je
het vak haalt”

Stockholm School
of Economics
-

Opgericht in 1909
Particuliere universiteit
1.700 studenten
Nummer 17 van Financial Times
Masters in management 2011 ranking
Master of Science in General
Management opgezet in 2009

In hoeverre en hoe heeft je Interactie
en ESTIEM ervaring de keuze voor
Zweden en Stockholm beïnvloed?
“Ik ben mijn vriendin, Louise, tegengekomen via ESTIEM tijdens de lente
Council Meeting (algemene ledenvergadering) in het Franse Grenoble in 2009.
Verder opent ESTIEM je ogen wat betreft mogelijkheden in het buitenland.
Dankzij ESTIEM kwam ik erachter dat
er veel meer was dan alleen Nederland.
Met Interactie heb ik in 2009 ook meegedaan aan een exchange met KTH
Royal Institute of Technology, de universiteit in Stockholm die ook lid is van
ESTIEM.”

“Ik heb nog nooit
zoveel CEO’s ontmoet
als in de laatste drie
maanden”
Hoe ervaar je de masteropleiding tot
nu toe?
“General Management is een masteropleiding voor studenten die geen bacheloropleiding Bedrijfskunde of Economie
hebben gedaan. Het eerste jaar bestaat
vooral uit economie-, accounting- en
managementvakken. Ik merk wel dat de
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bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde mij voordeel oplevert. Je weet van
alles wel wat dus niets is echt nieuw.”
“De opzet van de masteropleiding is
anders dan wat ik gewend ben vanuit
Technische Bedrijfskunde. Het is een
zeer diverse klas qua achtergronden met
slechts veertig studenten en heel veel
contacturen. Je leert de andere studenten dan ook snel goed kennen. Verder
zijn de verwachtingen ook hoog en is er
sprake van sociale controle onder de studenten. Stockholm School of Economics
(SSE) heeft ook erg goede contacten met
het bedrijfsleven. Ik heb nog nooit zoveel CEO’s ontmoet als in de laatste drie
maanden. SSE geeft studenten namelijk
veel real-life cases. Zo kwam Sony Ericsson laatst langs met een probleem waar
het bedrijf mee worstelde en wij kregen
dan een kleine week de tijd om dat probleem in groepsverband op te lossen.
Vervolgens presenteerde je de oplossingen eerst aan de docenten van het vak en
daarna nog een keer voor vertegenwoordigers van Sony Ericsson.”
Welke onderzoeksgebieden is
Stockholm School of Economics
in gespecialiseerd (of waar is de
universiteit verder goed in)?
“SSE is voornamelijk gespecialiseerd in
bedrijfs- en casestudiegericht onderwijs.
Daardoor gaan veel studenten na hun
studie ook aan de slag als management
consultants. Naast de casestudies regelt
de studievereniging dat er bijna elke dag
bedrijfspresentaties van grote bedrijven
zijn, die je kunt bezoeken.”

Hoe verschillen de onderwijsculturen
van Nederland en Zweden?
“In Nederland kom je op basis van je
CITO toets binnen op vrijwel elke middelbare school. Als je dat hebt afgerond,
kom je met je middelbare schooldiploma ook binnen op vrijwel elke universiteit. In Zweden is de middelbare
school opgedeeld in twee delen. Er zit
voor het tweede deel al veel verschil tussen de kwaliteit van de verschillende
scholen en als je binnen wilt komen bij
een goede school voor het tweede deel
van je opleiding, dan moet je hoge cijfers hebben. Om als Zweed een goede
universiteit als KTH binnen te komen,
moet je op een goede middelbare school
hebben gezeten en bovendien voor al je
vakken boven de acht gemiddeld staan.
Het gaat er in Zweden meer om hoe
hoog het cijfer is dat je haalt, dan of je
het vak haalt. Ook is het verschil tussen de universiteiten in Nederland niet
zo groot. Het maakt niet veel uit of je je
studie in Delft, Eindhoven of Enschede
hebt gedaan bijvoorbeeld. In Zweden
kijken bedrijven bij een sollicitatie eerst
naar de universiteit waar je hebt gestudeerd en vervolgens pas naar je cijfers.”
Waar wil jij je in gaan specialiseren?
“Ik begin statistische analyses doen
steeds leuker te vinden. De sector die
mij verder erg interesseert, is consumentengoederensector. Zo vind ik bedrijven als Procter & Gamble en Unilever erg interessant. Het is toch mooi als
je later bijvoorbeeld kunt zeggen dat je
de baas bent van Gillette. Het tastbare
aspect van dit soort producten maakt
deze sector voor mij interessant.”

Rombout Kampen
Leeftijd 22 jaar
Woonplaats Stockholm
Afgeronde studie Bachelor of Science
Technische Bedrijfskunde, Technische
Universiteit Eindhoven
Huidige studie Master of Science General
Management, Stockholm School of
Economics
Extra-curriculaire activiteiten Secretaris
14e bestuur Interactie, ESTIEM Financial &
Legal Committee Leader 2010-2012

Wat mis je aan Eindhoven?
“De gemoedelijkheid. In Zweden is alles gefocust op presteren. Ook een faculteitskroeg als Premium Student Bar
The Villa bestaat niet in Zweden. De
manier van uitgaan vind ik ook leuker
in Eindhoven. In Zweden ga je in een
café zitten met een te duur biertje of je
gaat naar een discotheek, waar je ook
veel geld voor betaalt. In Eindhoven kan
je naar Stratumseind gaan en heb je vervolgens veel keuze en hoef je vaak geen
entree te betalen.”

“Het gaat er in Zweden om hoe hoog het
cijfer is, niet of je het
vak haalt”

Heb je nog tips voor studenten die in
het buitenland willen gaan studeren?
“Je moet echt op tijd beginnen met de
voorbereidingen voor de aanmelding.
De deadlines voor een start in september zijn meestal al midden januari. Vóór
januari moet je dus al een Engels toets
hebben gedaan en soms ook een GMAT
test, die je analytische denkvermogen
test. Ik ben in oktober begonnen met
alle voorbereidingen voor de aanmelding. Je moet er namelijk ook rekening
mee houden dat je uitslag van een toets
mogelijk niet hoog genoeg is en je de
toets opnieuw zal moeten maken. Ook
je motivatiebrief is een erg belangrijk
onderdeel van de aanmelding. Zo heb ik
een aantal mensen die op SSE studeren
benaderd om te vragen of zij mijn motivatiebrief konden nakijken. Uiteraard

moet ook je CV er goed uitzien. Op het
moment dat daar fouten in staan of het
slordig is opgesteld, zal dat geen goede
invloed hebben op je aanmelding.”
“Je moet je verder echt voor meerdere
universiteiten aanmelden. Voor één universiteit gaan, is puur gokken. De kans
dat je wordt aangenomen, is namelijk
niet heel groot.”
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En verder

Foto © Bart van Overbeeke

Preparing for Grad School
With the introduction of the new undergraduate curriculum at TU/e, the
flexibility that already exists in our successful master programs is now extended to the undergraduate program. Likewise, students are required to have a
mix of science, engineering, and social
science/humanities courses to obtain
their degree. While in the Master program we observe that students do not
shy away from taking tough courses, as
they realize this prepares them well for
an industry position, it is questionable
whether undergraduates will make
such mature choices.
Obviously, the University-wide core
and the 90-credit major will provide
some limitations. However, from the
perspective of the OML Program diSCOPE MAART 2012
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rector I intend to make explicit some
strong recommendations for selecting
courses in the 60-credit elective space,
as I strongly believe this will enable
Industrial Engineering students to be
even more successful in the OML program.
Although the possible sets of electives
have not yet been announced, there
are several areas where I would like
students to go into more depth: programming skills, operations research,
and logistics. Over the past years, these
are the areas that have been reduced in
terms of number of credits: both at the
introduction of the BSc program and at
the BSc reform that took place a few
years ago to increase the design skills.
While it may be tempting to spend

a lot of credits on an internship or to
take courses in other schools, I hope
students will take this opportunity to
be better prepared when starting their
graduate program. Choosing a set of
electives in the three areas mentioned
will make you more successful in the
MSc program and will allow you to
focus much more on engineering and
management design and integration,
instead of having to catch up with material that has been cut out of a good
Industrial Engineering program.

Jan Fransoo

Program Director Operations Management & Logistics

En verder
01

01 Vinny Tumelaire & Teun van Hal
Fotograaf Bram Berkien

Activerend studeren

IJzig klimaat voor technische studenten
Ook in het nieuwe jaar blijft de overheid vastbesloten om te bezuinigen op
onderwijs. Deze keer zijn masterstudenten aan de beurt. Vanaf september
2012 zullen masterstudenten, als het
aan de overheid ligt, geen prestatiebeurs meer ontvangen. Dit zal grote
invloed gaan hebben op het aantal studenten dat voor een masteropleiding
zal kiezen. Bij technische studies komt
deze maatregel extra hard aan, omdat
de nominale duur van de master twee
in plaats van één jaar is.
Dat er bezuinigd gaat worden op onderwijs is onvermijdelijk, maar het volledig afschaffen van de masterbeurs
en daarbij geen onderscheid maken
tussen alfastudies en bètastudies is
in mijn ogen een slecht idee. Op de
Bedrijvendag van de Wervingsdagen
op 29 februari waren ruim 100 bedrijven aanwezig om zich te presenteren
aan de TU studenten. Dit laat zien dat

technische studenten zeer gewild zijn.
Er is nog steeds een tekort aan studenten met een technische opleiding
en het is dan ook van groot belang dat
studenten juist gestimuleerd worden
om een technische bachelor- én masteropleiding te volgen.
Natuurlijk zijn er binnen Industria ook
allerlei ontwikkelingen. Onze nieuwe
website is inmiddels gelanceerd en
deze zorgt ervoor dat studenten nog
beter op de hoogte zijn van wat er bij
Industria speelt. Daarnaast is de eerste Industria wintersport, ‘Induskia’
genaamd, georganiseerd. Ik hoop dat
dit een traditie mag worden en dat
er volgend jaar weer een geweldige
wintersportweek zal plaatsvinden.

Vinny Tumelaire

Het onderwijsbeleid op de TU/e staat
dit jaar vooral in het teken van het
herontwerpen van de bacheloropleidingen, de TU/e krijgt een Bachelor
College. In de afgelopen maanden zijn
verschillende projectgroepen bezig geweest met het opstellen van adviezen
op diverse gebieden. Voor studenten
zijn de adviezen met betrekking tot de
studeerbaarheidsmaatregelen interessant. Deze adviezen geven namelijk
een beeld van de maatregelen op het
gebied van roostering, samenhang tussen de vakken, studeerbaarheid binnen
een vak en studeerbaarheid met betrekking tot toetsen. De achterliggende gedachte is dat studenten activerend onderwijs krijgen. Het document
is dan ook getiteld: ‘Van passief, naar
actief’. Een voorbeeld is: ‘laat docenten het studiemateriaal voor aanvang
van het onderwijs online beschikbaar
stellen’. Dit betekent dat je als student
voor aanvang van een instructie al de
antwoorden kunt bekijken en het je
eigen verantwoordelijkheid is hoe je
daarmee omgaat. Een ander advies
is dat het eindcijfer voor een vak voor
maximaal 70 procent door het tentamen mag worden bepaald. Hierdoor
besteedt een student dus minimaal
30% van zijn studie aan groepswerk,
tussentoetsen, huiswerkopdrachten of
andere activerende onderwijsvormen.
Je zult als student meer gemotiveerd
worden om de werklast over de collegeweken te verspreiden door eerder te
beginnen en actiever met de stof bezig
te zijn. Er zal minder tijd besteed worden aan verplichte contacturen, waardoor studenten vaker zelfstandig aan
de slag moeten gaan. Als het ligt aan
projectgroep 2.1 (studeerbaarheidsmaatregelen) zal het bachelor herontwerp dus naast meer studiepaden en
gevarieerdere studiepakketten ook
een nieuwe manier van studeren opleveren. Ik ben erg benieuwd hoe het
onderwijs er volgend jaar in de nieuwe
bacheloropleiding uitziet.

Teun van Hal

Commissaris Onderwijs Industria

Voorzitter Industria
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Dit is jouw kans om bij een organisatie
te werken die je meer mogelijkheden,
meer uitdaging en meer voldoening
biedt. Een organisatie waar teamwork
en samenwerking voorop staan. En een
organisatie die pioniert in technologische
ontwikkelingen en 94 bedrijven uit
de Fortune Global 100 nieuwe wegen
tot succes helpt ontdekken. We hebben
zo veel te bieden, dat je nieuwe
carrièrestappen kunt blijven nemen
zonder van werkgever te wisselen.
Ontmoet Accenture en ontdek hoe
groot je kunt zijn.
Ga naar Accenture.nl/carriere

