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Outsourcing
Outsourcing wint tegenwoordig steeds meer aan populariteit. Het is te merken dat
steeds meer bedrijven hun heil zoeken in het outsourcen en zich zo focussen op hun
kernactiviteiten. Naast de conventionele redenen voor outsourcing, zijn vele bedrijven
ook overgegaan op het uitbesteden van diensten op basis van strategische gronden.
Echter dient het probleem zich nu aan dat er een mentaliteit binnen de bedrijven begint te ontstaan dat outsourcen gelijk staat aan het vergroten van de efficiëntie, het
verlagen van de operationele kosten en het vergroten van de flexibiliteit. Dit is natuurlijk lang niet altijd het geval; er wordt vaak geen rekening gehouden met de nadelen
die outsourcing met zich meebrengt. In deze SCOPE zal Prof. Dr. Arjan van Weele het
thema outsourcing belichten vanuit zijn oogpunt en uitleggen waar de gevaren liggen.
Niet alleen bij bedrijven is outsourcing populair, ook bij de Technisch Bedrijfskundige
student is outsourcing een zeer populair onderwerp. Niet voor niets heeft het International Research Project outsourcing als thema gekozen. Mocht u in de toekomst overwegen om bedrijfselementen te outsourcen, sta er dan eerst bij stil of dit wenselijk is.

Afshan Anzar
Hoofdredacteur SCOPE
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Thema Outsourcing

Outsourcing
Hoe ver kunnen we gaan?
Efficiëntie, specialisering, goedkopere
arbeidskrachten: diverse redenen waarom
bedrijven de afgelopen jaren een deel van hun
activiteiten hebben uitbesteed. Maar outsourcing
biedt niet enkel voordelen. De vraag rijst hoe
ver bedrijven kunnen gaan. Professor Arjan van
Weele licht die vraag toe.
TEKST Thomas Prevoo FOTOGRAFIE Bart van Eijden

Professor Arjan van Weele adviseert bedrijven al decennia lang op het gebied
van inkoop en outsourcingvraagstukken
en vertelt hoe het vakgebied outsourcing
zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. “Bedrijven zijn zich de afgelopen
jaren meer gaan bezighouden met outsourcing. Door toenemende internationalisering en technologische complexi-

teit gingen bedrijven zich steeds verder
focussen op hun kernactiviteiten en werden overige activiteiten uitbesteed, zoals
de productie.” Van Weele voegt daaraan
toe dat bij outsourcingvraagstukken
vaak drie factoren te onderscheiden zijn:
maatschappelijke factoren, bedrijfsfactoren en structurele factoren. Bij
maatschappelijke factoren kan men

Outsourcing versus bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat

Gebrek
focus
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Hoewel deze trend richting outsourcing
in steeds meer bedrijven en branches
zichtbaar is geworden in de afgelopen
periode, plaatst Van Weele kanttekeningen bij het uitbesteden van activiteiten.
Veelal voldoen uitbestedingstrajecten
niet aan de verwachtingen. Dat bleek
ook uit de Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor (Van den Bosch & Volberda, 2008). Ervaringen met outsourcing blijken vaak teleurstellend; beloftes
worden niet altijd waargemaakt. Uit
deze monitor blijkt dat maar liefst 85%
van de bedrijven die activiteiten naar het
buitenland verplaatsen, hierover ontevreden is. Volgens Van Weele is de cruciale vraag in het outsourcingsproces dan
ook: ‘’Hoe ver kunnen we gaan?”

“Het risico is dat er
een holle organisatie
overblijft”

Verlies
kennis

Outsourcing
SCOPE JUNI 2012

denken aan specialisatie tussen landen,
outsourcing naar lagelonenlanden en
het wegvallen van werkgelegenheid. Op
bedrijfsniveau heeft outsourcing invloed
op de focus en strategie van het bedrijf.
Tenslotte werkt outsourcing ook door
in de structuur van bedrijven. Als een
bedrijf bijvoorbeeld de productie uitbesteedt, verandert de rol van operations
management en wijzigen de competenties die belangrijk zijn voor het bedrijf.

Holle bedrijven
De Nederlandse economie wordt getypeerd als een kenniseconomie. De afgelopen decennia zijn er veel productieactiviteiten verplaatst naar het buitenland
en gingen bedrijven zich in Nederland
richten op de verdere ontwikkeling van

01 Arjan van Weele

vervolgens de hele productie daarvan
zelf overnam.”
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producten. De focus kwam dus meer te
liggen op ‘research & development’. Als
een bedrijf echter te ver doorschiet in
het uitbesteden van haar activiteiten, bestaat het risico dat er een holle organisatie overblijft, die voornamelijk nog maar
bezig is met het coördineren van alle uitbestede activiteiten. Volgens Van Weele
is er een optimum in de mate van outsourcing ten opzichte van het bedrijfsresultaat, welke op de vorige pagina wordt
weergegeven. “De linkerkant van het optimum wordt gekenmerkt door een gebrek aan zowel efficiëntie als focus op de
kernkwaliteiten van een bedrijf, terwijl
er aan de rechterkant van het optimum
vaak sprake is van een onvermogen om
de regie uit te voeren of een te groot verlies aan kennis en assets.”

“Een contract is geen
ideaal instrument”
Van Weele licht toe: “Een contract dient
primair om afspraken tussen partijen
over te leveren prestaties, kennis en
inzet van assets vast te leggen. Essentieel is dat je je contractvoorwaarden ook
kunt opleggen aan de andere partij en,
als het er op aankomt, via de rechter
kunt afdwingen. Dat lukt bedrijven lang
niet altijd. De afgelopen jaren zijn er
steeds meer voorbeelden gekomen van
bedrijven die hun productie verplaatsten naar het buitenland, bijvoorbeeld
naar China, om vervolgens te zien dat
de Chinese bedrijven de markt overnamen door zelf de producten te kopiëren
en te gaan produceren. Geen rechter
die dat kon tegenhouden. Een bekend
voorbeeld is Lenovo, die jarenlang pc’s
en laptops produceerde voor IBM en

Een ander interessant voorbeeld van een
dergelijke overname van een markt is de
markt van vrachtcontainers, waarvan de
productie jaren geleden ook werd uitbesteed naar China, zo vertelt Van Weele.
“De intentie bij het aannemen van deze
opdrachten door de Chinese bedrijven
is vaak al bij voorbaat het overnemen
van de markt. De kennis wordt overgenomen van de oorspronkelijke bedrijven en door een aantal factoren, zoals
staatssteun en een andere arbeidswet
in China, hebben de Chinese bedrijven
een enorm voordeel waartegen de Europese bedrijven moeilijk kunnen concurreren.” Dat stelde China International
Marine Containers (CIMC), producent
van containers, in staat in slechts vijf
jaar wereldmarktleider te worden.
Het falen van outsourcing binnen bedrijven is volgens Van Weele niet alleen te wijten aan kennis en onvermogen om de regie te voeren. “Logistieke
kosten, die uiteraard hoog zijn in geval
van outsourcing naar Azië, worden vaak
onderschat, wat leidt tot een foutieve inschatting van de besparing. Ook maken
JUNI 2012 SCOPE
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bedrijven vaak de verkeerde inschatting
dat een ander bedrijf iets vast beter kan
dan zijzelf. Maar dan moet die leverancier wel erg goed worden aangestuurd.
En daar gaat het vaak mis!”
Samen voor de klant
Cruciaal in het outsourcingsproces is
volgens Van Weele dat er een gemeenschappelijk doel is voor beide bedrijven:
het bedienen van de eindklant. Er moet
sprake zijn van ‘alignment’ tussen de
‘focal firm’ (het bedrijf dat haar activiteiten uitbesteedt) en de ‘supplier’ (het
bedrijf waarnaar wordt uitbesteed). Dit
is schematisch weergegeven op deze
pagina. Van Weele: “Zowel de focal firm
als de supplier moeten dit gezamenlijk
belang onder ogen zien en vanuit dit gemeenschappelijk doel kunnen en willen
handelen. Als men geen gemeenschappelijk doel voor ogen heeft, ontstaat
opportunisme in ketenrelaties. In dat
geval zal het de focal firm gaan om zo
min mogelijk te betalen voor producten
en diensten die het inkoopt. Tegelijkertijd zal de leverancier maximalisatie
van zijn opbrengsten nastreven. Alignment in ketenrelaties is vaak niet goed

SCOPE JUNI 2012

08

Alignment tussen focal firm en supplier
Handel vanuit het gemeenschappelijk doel om opportunisme in ketenrelaties te voorkomen

Common goal

Customer

Focal firm

Supplier

“Er moet alignment
zijn tussen focal firm
en supplier”

mogelijk doordat inkoopmanagers vanuit een kostenoriëntatie redeneren en
handelen en primair inkoopkostenbesparingen nastreven. Het creëren van
effectieve ketensamenwerking vergt dan
ook een heroriëntatie ten aanzien van
de manier waarop inkopers worden aangestuurd en beoordeeld.” Belangrijk bij
het creëren van alignment is het voorkomen van opportunisme. Er moet, naast
een gemeenschappelijke doelstelling
ook sprake zijn van vertrouwen, respect
en een open relatie tussen de partners.
Om deze gemeenschappelijke doelstelling vast te leggen en om eerder genoemde problemen met traditionele
contracten te voorkomen, maken steeds
meer bedrijven gebruik van ‘Performance Based Contracting’ (PBC). Deze
vorm van contracting is gebaseerd op
output gerelateerde afspraken en gaat
uit van het gemeenschappelijk doel dat
bestaat voor zowel focal firm als supplier. PBC blijkt een goed middel om
alignment te faciliteren.
Samengevat: over uitbesteding moet
goed worden nagedacht. Door outsourcing van activiteiten verandert de positie
van een onderneming in de keten. Meer
in het bijzonder wijzigt de machtspositie van de onderneming ten opzichte
van zijn leveranciers. Deze wijziging
kan gevolgen hebben voor de strategie
van de onderneming. Om te komen tot
alignment, is het belangrijk een goede
en open relatie op te bouwen met de
supplier. Van Weele meldt hierover tot
slot: “Succesvol outsourcen is een multidisciplinair proces en vergt vaak een
complexe organisatieverandering. Desalniettemin biedt het bedrijven de mogelijkheid om zijn sterke punten te exploiteren en concurrerend te blijven in
de toekomst.”

Referentie Van den Bosch, F.A.J., &
Volberda, H.W. (2008). Erasmus Concurrentie
& Innovatie Monitor.

Arjan van Weele

Professor Inkoop en Supply Management aan Technische Universiteit Eindhoven
Professor Arjan van Weele houdt de
(parttime) NEVI-leerstoel Inkoop en
Supply Management aan de faculteit IE
& IS aan de TU/e. Hij fungeert als een
onafhankelijk boardroom consultant voor
veel grote bedrijven op het gebied van
inkoopstrategie en governancekwesties.
Hij treedt ook op als commissaris voor een
aantal bedrijven en organisaties.
Eerder werkte hij 15 jaar in
management consultancy zowel bij
PriceWaterhouseCoopers (1986-1989) en
de Holland Consulting Group (1989-1999)
waar hij zijn gespecialiseerd adviesbureau
in inkoop en supply chain management
opzette.
Zijn consulting ervaring omvat opdrachten
van grote productiebedrijven (DAF Trucks,
DSM, Shell International, Heineken),
bouw- en offshore-industrie (Skanska),
detailhandel (Ahold) en de service-industrie
(luchtvaartmaatschappijen, banken,
openbaar vervoer).
Naast strategievraagstukken adviseerde
hij klanten over zaken als de aankoop
van coördinatie, centralisatie-, inkooporganisatiestructuur, inkoop-benchmarking
en het meten van prestaties. Op dit

moment is zijn onderzoek gewijd aan het
ontwikkelen van een effectieve inkoop- en
sourcingstrategie en aan waardecreatie
door middel van het opbouwen van
superieure relaties met leveranciers.
Hij werkte vele jaren in het onderwijs en
aan onderzoeksprogramma’s op de TU/e
en Universiteit Nyenrode en was visiting
professor aan verschillende (internationale)
management schools.
De afgelopen 15 jaar publiceerde hij
meer dan 100 artikelen en 15 boeken
over inkoop- en supply-management,
waaronder ‘Revolutie in Purchasing’ en
de best-sellers ‘Inkoop in Strategisch
Perspectief’ en ‘Inkoop en Supply Chain
Management’. Hij is lid van de redactieraad
van de ‘Journal of Purchasing and Supply
Management’ en lid van de Advisory
Board van het ‘Journal of Supply Chain
Management’.
Hij behaalde in 1978 een MBA aan
Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft
(1978) en promoveerde in 1984 aan de
Technische Universiteit Eindhoven op het
gebied van ‘Inkoop Control: Performance
Measurement van de Industrial Purchasing
Function’.
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Thema Outsourcing
Outsourcing vindt tegenwoordig plaats in elke
industrie, economie en daarmee in elk land. Er
zijn echter grote verschillen tussen de manier
waarop leveranciers worden gemanaged,
welke risico’s er zijn en hoe deze worden
afgedekt. Bij DAF wordt de productie van
75% van de onderdelen uitbesteed zonder dat
dit consequenties heeft voor de marktpositie.
Integendeel!
TEKST Jorik Kreuwels

25% in-house 100%
DAF
Wereldspeler uit Eindhoven
Het aanbod van DAF bestaat uit drie
series trucks, de LF voor stadsdistributie, de CF voor middellange afstanden
en het paradepaardje de XF voor lange
afstanden. Het hoofdkantoor van DAF
staat in Eindhoven. Daar worden de motoren, chassis en componenten geproduceerd en vindt de eindassemblage van
CF en XF modellen plaats. Assen en cabines worden geproduceerd in Westerlo,
België. Leyland Trucks, gevestigd in Engeland, produceert de LF-serie lichte en
middelzware trucks en de DAF CF- en
XF105.
De trucks van DAF behoren tot een bijzonder genre goederen, de zogenaamde
investeringsgoederen. Een truck wordt
namelijk aangekocht om geld mee te
verdienen op de langere termijn en zal
zijn initiële investering daarom over
een lange periode moeten terugverdienen. Smetsers: “Hierdoor is de fluctuatie in productievolume binnen DAF
behoorlijk wisselend. Daar moet je je
organisatie uiteraard op inrichten. Daarnaast is elke truck die wij bouwen klant
specifiek. Vanuit logistiek oogpunt is
SCOPE JUNI 2012

10

het interessant om te zien dat dit een
in hoog volume gaat, wat inhoudt dat er
zo’n 150 tot 200 trucks per dag kunnen
worden afgeleverd.”

“We zijn vijf jaar op
een rij uitgeroepen tot
bus engine of the year
in China”
Outsourcing
Gemiddeld wordt de productie van zo’n
75% van de onderdelen van een truck
door DAF uitbesteed. Daar zitten natuurlijk standaard koopdelen tussen
maar voor veel onderdelen geldt dat ze
met de leverancier speciaal voor DAF
worden ontwikkeld. “Die 75% is heel
veel, maar dat geeft aan hoe groot het
belang van supply chain management is
binnen het DAF business model.” Het
is voor DAF daarom van groot belang
om zich internationaal op te stellen.
“Met Peterbilt en Kenworth hebben we
in Noord-Amerika al enkele locaties ter
support van de inkooporganisatie en dat

hebben we in Europa ook opgezet bij de
productielocaties in Engeland en België.
Dan hebben we nog aparte inkoopkantoren opgezet in Oost-Europa, Shanghai,
China en India. Bovendien wordt er een
fabriek gebouwd in Brazilië waardoor
ook daar een inkoopafdeling zal worden
gevestigd.” Om haar klanten een optimale service te kunnen bieden, beschikt
DAF verder over een internationaal netwerk van meer dan duizend onafhankelijk dealers en servicepunten in Europa,
het Midden-Oosten, Afrika, Australië,
Nieuw-Zeeland en Taiwan.
Kwaliteit
Doordat er zo’n groot gedeelte van de
onderdelen wordt uitbesteed is de kwaliteit van een truck sterk afhankelijk van
de kwaliteit van haar leveranciers. “Het
is een convergerende productstroom,
als er iemand tussen zit die zijn werk
niet goed doet, valt het hele raderwerkje
in duigen en met 500 toeleveranciers

Jos Smetsers

Senior Director Purchasing DAF
Raad van Bestuur DAF

wordt dit al snel een complex raderwerkje. Daarom hebben wij hoge eisen
ten aanzien van kwaliteit.”
DAF trucks zijn bovendien actief op alle
continenten, uitgezonderd Antarctica.
Het zal niemand verwonderen dat de
leveranciers van DAF dan ook uit alle
windstreken komen. “DAF werkt nauw
samen met haar leveranciers en maakt
veel tijd vrij om de DAF werkwijze over
te brengen. We hanteren bij al onze leveranciers de Hollandse aanpak; we zijn
direct en transparant en houden beide
voeten op de grond. Dat moet ook wel
omdat al onze trucks klant specifiek
zijn. Als wij een levertijd afgeven dient
deze ook gehaald te worden. We willen
daarom van onze leveranciers zien dat
ze hun zaakjes goed op orde hebben.
Dat wil onder andere zeggen dat ze hun
‘waste’ hebben gereduceerd en ze uitstekende kwaliteit kunnen leveren voor een
goede prijs.” Dat DAF de kwaliteit van

haar leveranciers hoog in het vaandel
heeft staan zal niemand verbazen. Maar
dat DAF ook al jaren voorop loopt met
betrekking tot certificering misschien
wel. “Op een gegeven moment hebben
we onszelf als doel gesteld dezelfde
standaard te willen halen als onze leveranciers. Sinds 2006 voldoen we aan de
TS-16949 standaard. Toen we het certificaat kregen overhandigd bleek dat
we de enige OEM in de wereld waren
die dit certificaat in handen had.” DAF
kijkt echter niet enkel naar certificaten
en standaarden om de kwaliteit van leveranciers te beoordelen. “De selectie van
onze leveranciers berust verder op Six
Sigma. Een managementstrategie die
poogt de kwaliteit van de resultaten van
bedrijfskundige processen te verbeteren
door de oorzaken van defecten of fouten
te ontdekken en te verwijderen, om zo
de variatie in de processen te reduceren.
Daarbij staat een langdurige relatie en
de samenwerking in een hoog vaandel.

We gaan niet zomaar van leverancier
wisselen om een klein akkefietje. We
zoeken liever samen naar een oplossing.”
De kwaliteit van de leveranciers wordt
bovendien strak onder de loep gehouden. “Het zou voor ons te laat zijn om
met reviews te werken. We leveren elke
5 minuten een truck af dus achteraf elke
periodieke cyclus controleren zou te
kort zijn. Daarom zorgen we ervoor dat
de kwaliteit zo hoog is. Daarnaast rijden
onze XF trucks tot 1.000 km per dag
met een gemiddelde van 200.000 km
per jaar. Kortom, onze klanten rekenen
op onze betrouwbaarheid. Deze moet
daarom wel zo ongekend hoog zijn en
het is dan ook niet geheel toevallig dat
we Europees marktleider zijn op lange
afstand trucks.”
Maar hoe je het ook went of keert, het
blijft techniek en er bestaat altijd een
JUNI 2012 SCOPE
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mogelijkheid dat er een mankement
optreedt. Ten aanzien van de kwaliteit
neemt DAF daarom elke klacht serieus.
“Indien er zich in de markt iets voordoet
dat op een mankement wijst kijken we
eerst of dit door het product komt of
door het integreren van het product in
het geheel. Indien het aan het product
ligt gaan we samen met de leveranciers
kijken of dit door het product zelf komt
of door het productieproces. Er worden
daar waar nodig aanpassingen gedaan.”
Grenzen
Als we kijken naar de elektronicamarkt
dan zien we dat IBM marktaandeel heeft
zien verdwijnen richting haar voormalig
leverancier Lenovo, die zelf in de schoenen van OEM is gestapt. DAF besteedt
de productie van 75% van haar product
uit aan derden maar behoudt toch de
regie daar waar dit IBM niet is gelukt.
“De automotive industrie is een hele
andere markt, de technologische kennis
van de motoren blijft in Eindhoven. De
integratie en kerndelen blijven daarmee
binnen de organisatie. Op het einde van
de rit gaat het bij de klant om de prestatie van de motor. Als we dan kijken
naar een onderdeel, zoals de zuiger, dan
wordt deze weliswaar uitbesteed maar
de producent van deze zuiger kan de
rest van de DAF motor hier niet omheen
bouwen omdat hij daar de kennis niet
voor heeft. Met andere woorden, de delen die worden uitbesteed zijn erg specifiek en dienen als onderdeel van het
grotere geheel.”

“Onze XF trucks
rijden soms tot 1.000
km per dag met
een gemiddelde van
200.000 km per jaar”
Hiermee komt de grens niet zozeer te
liggen in de hoeveelheid die wordt uitbesteed maar meer in wat er wordt uitbesteed. “Het onderscheid in maken of
SCOPE JUNI 2012
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kopen is voor DAF heel belangrijk. Indien onze R&D afdeling besluit dat er
een onderdeel moet worden uitbesteed
bekijken we eerst de functionele specificaties van het onderdeel. Vervolgens
gaan we een marktonderzoek doen en
kijken hierbij ook verder dan de bestaande leveranciers. We werken meestal met
een single source, dus één leverancier
per onderdeel. Wereldwijd zijn er variërend van drie tot tien spelers die voldoen
aan de technologisch hoogwaardige eisen die DAF stelt. De lokale kantoren
worden dan ingezet om met behulp van

de Six Sigma tools een leveranciersselectie te maken. Deze selectie is multidisciplinair, wat inhoud dat er onder andere
een inkoper, een commodity manager,
een engineer, een quality engineer en
een planner in het selectieteam zit.
“Allereerst wordt de potentiële leverancier financieel getoetst omdat wij
waarde hechten aan een langdurige relatie. Daarna sturen we supply quality
engineers langs om te toetsen of we verwachten dat het bedrijf gaat presteren
conform de verwachtingen.”

PACCAR Inc.
DAF maakt deel uit van PACCAR. PACCAR
Inc. heeft wereldwijd een toonaangevende
positie op het gebied van de ontwikkeling,
productie en service van kwalitatief hoogwaardige lichte, middelzware en zware
trucks onder de merknamen DAF, Kenworth
en Peterbilt. Smetsers: “Dit zijn hele andere
auto’s vanwege hun kenmerkende lange
neus waaronder de motor zit. In Europa
kennen we vooral de Cab Over Engine (COE),
toch zitten er veel gezamenlijke onderdelen
onder de motorkap”. Het hoofdkantoor van
PACCAR is gevestigd in Bellevue, Washington, USA.

Het hoofdkantoor van PACCAR is gevestigd
in Bellevue, Washington, USA.De onderneming is ook actief op het gebied van financiële dienstverlening, informatietechnologie
en de verkoop van onderdelen voor trucks.
Aandacht voor het milieu is één van PACCAR's kernwaarden. Het bedrijf heeft op het
gebied van de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën een toonaangevende
positie in de industrie.

Een andere grens ligt er op het gebied
van het onderhouden van de contracten. Hierbij komt de term PerformanceBased Contracting (PBC) direct om de
hoek kijken. Zo ook bij DAF; “Kwaliteit
en betrouwbaarheid van toelevering kan
door elke leverancier via het web worden gevolgd. Het draait hierbij dus niet
om interne kwantitatieve gegevens van
planning en levering aan DAF maar om
hoe de leverancier voor DAF presteert.
Dit is belangrijke feedback voor leveranciers. Daarnaast maken we uiteraard
gebruik van penalties indien de kwaliteit
ondermaats is. Deze penalties hebben
echter niet als doel om gebrek aan kwaliteit te compenseren maar dienen als
pressiemiddel om eigen productieprocessen te blijven verbeteren. Dit continu
verbeteren vindt DAF erg belangrijk en
daarom meten we dit ook. Op juridisch
vlak wordt er gebruik gemaakt van geheimhoudingsverklaringen om ervoor
te zorgen dat onze ontwikkelingen niet
bij de concurrent terecht komen, maar
uiteindelijk wordt er in elke branche
benchmarking toegepast en dat kun je
ook niet tegengaan. Onze producten
zijn bovendien zo specifiek voor onze
motoren dat een replica waarschijnlijk
niet eens werkt in de motor van een concurrent.”

Toekomst
Outsourcing zal in de toekomst binnen
DAF een grote rol blijven spelen. “De
globalisatie van ons product begint echt
een feit te worden. De groei in Europa
is constant maar we blijven onszelf
verbeteren en uitdagen. De DAF truck
heeft vorig jaar voor de eerste keer op
truckshows in Brazilië, Rusland, India
en China gestaan. Dat zijn de bekende
BRIC landen waar momenteel de groei
zit. We zitten dus echt in de slag van
internationalisatie van ons product en

doordat de leverancierselectie al zo divers is hebben we prima aanknopingspunten in deze economieën. Daarnaast
zijn we natuurlijk geen onbekende in
deze landen. Zo zijn we vijf jaar op een
rij uitgeroepen tot bus engine of the
year in China en opent er in het derde
kwartaal van 2013 een fabriek in Brazilië
waar op jaarbasis 125.000 trucks geproduceerd gaan worden.”

“De technologische
kennis van de motoren
blijft in Eindhoven”
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Thema Outsourcing
Outsourcen naar
landen met relatief
goedkope productie is
de afgelopen jaren vrij
gewoon geworden.
Het Internationaal
Research (IRP) heeft
dit aangegrepen als
thema en we lichten
vast een tipje van de
sluier op.
TEKST EN FOTOGRAFIE
Marcel van Eupen
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International
Research Project
in practice
Werken en reizen
Velen hebben wel eens van het IRP
gehoord, maar wat is het nou precies?
Danny Verhoeven: “Het IRP is een project van een half jaar waarin 20 masterstudenten toewerken naar een reis
buiten Europa. De deelnemers doen ieder een 100 uur durend project bij een
bedrijf in het semester voorafgaand aan
de reis. Hiermee wordt naast een goede
praktijkervaring ook geld opgehaald
voor de reis en is het mogelijk om voor
een acceptabele bijdrage een drieweekse
reis ver van huis te organiseren.” Het
IRP gaat dit jaar naar China, Taiwan en
Hongkong. “Dit jaar zijn de opdrachten
erg goed gegaan waardoor we zelfs naar

drie landen kunnen.” De organisatie van
het IRP ligt in handen van een vijftal
studenten vanuit studievereniging Industria, met als doel om een leuke, maar
ook leerzame buitenlandse reis te creëren voor masterstudenten. Dit jaar heeft
de commissie gekozen het IRP rondom
het thema ‘outsourcing’ vorm te geven:
“Hoewel outsourcing geen nieuw begrip
is, is het nog steeds erg actueel. Dit geldt
zeker voor de landen die we gaan bezoeken. Zo wordt in China tegenwoordig
niet meer alleen geproduceerd door
goedkope arbeidskrachten, maar wordt
ook de complete ontwikkeling van producten uitgevoerd.”

Danny Verhoeven
Danny heeft gekozen om het IRP te
organiseren, omdat hij iets leuks en
uitdagends naast zijn studie wilde doen.
Een van de voordelen van het IRP vond hij
dat het een parttime bestuur is. “Doordat
het een parttime bestuur is, loop ik niet te
veel studievertraging op. Verder vind ik het
erg leuk, omdat het een heel divers project
is. Je moet niet alleen een reis organiseren,
maar bijvoorbeeld ook opdrachten bij
bedrijven vinden, sollicitaties verwerken
en activiteiten bedenken. De grootste
uitdaging van het IRP is uiteindelijk het
vinden van de opdrachten van 100 uur
voor de deelnemers en het bestuur. Er gaat
vaak veel tijd inzitten om in samenspraak
met het bedrijf een geschikte opdracht,
tegen de juiste vergoeding, te vinden voor
onze deelnemers. Maar uiteindelijk is
het hierdoor wel gelukt om een leuke en
leerzame reis te organiseren.”
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Een typisch project
Eén van de bedrijfsopdrachten wordt gedaan bij elektronicabedrijf AME (zie ook
het kader). Rob Weteling en Michel Kuijpers zijn bezig om een algemene audit
te maken voor de leverancier in China.
Rob: “De audit die wij opzetten heeft tot
doel de processen van de leverancier van
AME te controleren. Zo gaan we onder
meer kijken hoe men omgaat met milieuaspecten zoals het verwerken van
afvalwater, hoe ze waarborgen dat AME
producten van hoogwaardige kwaliteit
ontvangt en of er geen extreme arbeidsomstandigheden zijn. Dit alles moet de

inkoop van de Printed Circuit Boards
(PCB’s) waarborgen voor de lange termijn. Ook bij selectie van nieuwe fabrikanten zou deze audit toepasbaar moeten zijn.”

“We mogen de audit
daadwerkelijk uitvoeren bij de fabriek in
China”
Rob en Michel hebben de audit eerst
in Nederland voorbereid en besproken,

waarna ze het bedrijf in China hebben
ingelicht. Het van te voren inlichten
van het bedrijf is gedaan zodat alle documenten voorhanden zijn wanneer ze
aankomende zomer een bezoek brengen aan de betreffende fabriek in China.
Bij terugkomst wordt er door de studenten een rapport opgeleverd aan AME.
Michel zegt over zijn ervaringen met
het project tot nu toe: “De grootste uitdaging was om de goede informatie te
halen uit de grote brij data die we aangereikt kregen. Er zijn ontzettend veel
standaarden, regels en wetten waar we
rekening mee moesten houden.” Rob

Michel Kuijpers
Michel Kuijpers is sinds 2007 student
Technische Bedrijfskunde en gaat
afstuderen bij Sligro. Hij wil hier twee
verschillende voorraadsystemen integreren.
Naast zijn studie is Michel ook actief lid
bij zaalvoetbalvereniging Totelos waar hij
in zijn vierde jaar een jaar bestuur heeft
gedaan. Naast zijn bestuursjaar heeft
Michel diverse andere commissies gedaan
bij Totelos. “De reden voor mij om deel
te nemen aan het IRP is net als Rob om
ook nog een keer naar het buitenland te
kunnen. Dit had ik al tijdens mijn master
willen doen, echter is het toen door
omstandigheden niet gelukt. Daarnaast
steek je erg veel op van het IRP en zo is
het dus een aardig alternatief voor een
semester in het buitenland studeren.”
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“Het IRP is een aardig
alternatief voor een
buitenlandsemester”
vult aan: “Daarnaast is het ook erg lastig
om zaken goed te formuleren. Omdat
we ons bezoek hebben aangekondigd,
moet je dusdanig specifiek naar informatie vragen dat men zich niet beter
voor kan doen dan het is.

“Formuleren is erg belangrijk bij een goede
audit”
Tot slot verwachten we dat de cultuurverschillen een uitdaging zullen zijn,
maar daar hebben we op dit moment
nog weinig last van. Dit komt, omdat
we nu nog weinig contact hebben gehad
met China.” Er is een duidelijke link tussen het bedrijf en de bestemming van
het IRP. Rob: “Negentig procent van de
PCB’s haalt AME uit de regio in China

AME
Applied Micro Electronics (AME) biedt als
Original Design Manufacturer (ODM) compleet geïndustrialiseerde oplossingen in
elektronica, elektronische systemen en embedded systemen. Rob: “Bij een complete
oplossing moet je denken aan bijvoorbeeld
de ontwikkeling en productie van motoren
voor elektrische fietsen, bij een dergelijk
product komen elektronica, mechanica en
software samen.” AME is 17 jaar geleden
gestart door studenten Elektrotechniek

van de TU/e. Het bedrijf heeft ondertussen meer dan honderd werknemers van
diverse technische disciplines. “Een belangrijke productgroep die niet wordt inbesteed,
maar die wordt ingekocht door AME is de
productie van Printed Circuit Boards. Deze
worden voor negentig procent voor AME geproduceerd in China, het goed borgen van
de milieu- en kwaliteitsaspecten rond deze
productgroep is van essentieel belang.”

waar we naartoe gaan. De geoutsourcete
producten hebben ook nog eens een
groot aandeel in het eindproduct. We
krijgen ook de kans om de audit echt
uit te gaan voeren bij de leverancier in
China.”

“We zijn erg benieuwd hoe de fabriek
eruit ziet en of de cultuurverschillen
duidelijk merkbaar zijn,” aldus Michel.

Rob Weteling
Rob Weteling is in 2006 gestart als student
Technische Bedrijfskunde en is van plan in
februari af te studeren. Hij heeft naast zijn
studie veel gedaan bij studievereniging
Industria, waar hij onder andere een
jaar bestuur heeft gedaan. Daarnaast is
Rob actief lid bij zaalvoetbalvereniging
Totelos, waar hij Michel heeft ontmoet.
“Naast zaalvoetballen, speel ik ook graag
squash. Tot slot werk ik parttime bij AME
en ga ik dit jaar dus mee met het IRP. Ik
heb gekozen om te solliciteren voor het
IRP, omdat ik graag een keer naar het
buitenland zou gaan en dat er in mijn
master er niet meer van kwam. Ook vind
ik het leuk om een keer meer dan alleen
toerist te zijn in een land.”
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Carrière
Duurzaamheid
en innovatie, twee
kernbegrippen voor
AkzoNobel, maar
zeker ook voor Thijs
van Hooijdonk,
afgestudeerd
Technisch
Bedrijfskundige en
inmiddels al bijna
twee jaar werkzaam
als Sourcing Analist
bij AkzoNobel. Hij
vertelt over zijn
werk bij deze grote
multinational en
de unieke krachten
van een technisch
bedrijfskundige die
hij dagelijks ervaart.
TEKST Jaap Arts

Innovatief Inkopen
Van Hooijdonk deed zijn afstudeerstage
bij Alliander, waar hij zich bezighield
met het organiseren van innovatie met
leveranciers. Ondanks het feit dat hij
daar ontzettend veel geleerd heeft, was
dat niet het bedrijf waar hij zichzelf later
zag werken. “Alliander is een oud overheidsbedrijf, dat wordt betaald op basis
van haar prestaties. Het is een bedrijf
dat voornamelijk in Nederland opereert.
Zelf werk ik liever bij een bedrijf dat
geprikkeld wordt door de economie en
consumenten. Een commercieel, internationaal gericht bedrijf past beter bij
mij”, aldus Van Hooijdonk.
SCOPE JUNI 2012
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Op zoek naar een baan
Naast het feit dat hij op zoek was naar
een internationaal gericht bedrijf, was
er ook nog een andere factor die een rol
speelde bij de zoektocht naar een geschikte baan. “Ik was op zoek naar een
bedrijf dat belang hecht aan duurzaamheid. Ik vind het belangrijk dat je als
bedrijf bewust met het milieu omgaat.
Uiteindelijk moet je verder proberen
te denken dan alleen het maken van
winst,” vertelt hij.
Toen AkzoNobel hem een aanbieding
deed om daar als Sourcing Analist aan
de slag te gaan heeft hij daar niet lang

over hoeven na te denken. “Een groot,
internationaal georiënteerd bedrijf dat
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft
staan. Dit bedrijf is zich ervan bewust
dat het kan bijdragen aan een betere wereld, is sterk op het gebied van innovatie
en biedt een uitdaging in het leren kennen van de chemie sector.”

“Een commercieel,
internationaal gericht
bedrijf past beter bij
mij”
Corporate Sourcing
In zijn huidige rol als Sourcing Analist
is Van Hooijdonk vooral actief op het gebied Corporate Sourcing. Hierbij draait
het om het ontwikkelen en realiseren
van een overkoepelend inkoopbeleid
over alle business units. “We kijken
naar de synergiën die er op het gebied
van inkoop zijn tussen de business
units. Simpelweg gezegd willen we de
schaalvoordelen benutten die er bestaan
op producten die bij meerdere units nodig zijn. Door een gezamenlijke inkoop
en goede onderlinge afspraken hebben
we ook meer mogelijkheden op andere
gebieden met onze leveranciers dan alleen inkoop.”

Thijs van Hooijdonk
Sourcing Analist bij AkzoNobel

Thijs van Hooijdonk is opgegroeid op
een boerderij in Etten-Leur. Hij heeft zijn
middelbare school in Etten-Leur afgerond.
Van huis uit heeft hij de interesse voor het
ondernemerschap meekregen. Omdat hij
graag iets in het bedrijfsleven wilde gaan
doen, maar ook de nodige analytische
bagage met zich mee wilde nemen, besloot
hij om Technische Bedrijfskunde te gaan
studeren. Nadat hij zijn bacheloropleiding

had afgerond volgde hij de masteropleiding
Innovation Management. Tijdens zijn
masteropleiding heeft Van Hooijdonk
een halfjaar in Istanbul gestudeerd, waar
hij een aantal keuzevakken volgde. In
december 2010 is hij afgestudeerd in de
richting ‘Inkoop en Innovatie’ en op dit
moment is hij werkzaam als Sourcing
Analist bij AkzoNobel.
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AkzoNobel
Met een breed aanbod van verven, coatings
en specialistische chemicaliën behoort AkzoNobel tot ’s werelds meest toonaangevende industriële ondernemingen. Naast
het hoofdkantoor in Amsterdam heeft het
bedrijf eigen vestigingen in meer dan tachtig landen. Wereldwijd heeft AkzoNobel
meer dan vijftigduizend medewerkers in
dienst en de jaaromzet bedraagt ongeveer
16 miljard euro. Duurzaamheid en innovatie
staan hoog in het vandaal en dit blijkt onder andere uit het feit dat AkzoNobel zich
al een aantal jaar bovenaan de Down Jones
Sustainability Index bevindt, een index die
aangeeft hoe grote multinationals scoren
op zaken als governance, milieu en sociaal
beleid.

Tijdens zijn werk vervult Van Hooijdonk
vooral een ondersteunende rol voor de
inkoopmanagers. Hij ondersteunt hen
bij hun dagelijkse werkzaamheden en
daarnaast met het opstellen en implementeren door het opstellen van inkoopstrategiën en het analyseren van
grondstofprijzen. “We proberen steeds
beter te worden in het voorspellen van
onze grondstofprijzen. Bij het opstellen
van formules en modellen om prijzen
te voorspellen komt de kennis die ik als
bedrijfskundige heb opgedaan zeker van
pas.”

“Bij het opstellen van
formules en modellen
om prijzen te voorspellen komt de kennis die
ik als bedrijfskundige
heb opgedaan zeker
van pas”
Projectteams
Binnen AkzoNobel is Van Hooijdonk
momenteel betrokken bij twee specifieke grote projecten. Bij het eerste project staat de implementatie van nieuwe
inkoopstrategieën centraal. “Het is ontzettend leerzaam om in een cross-functioneel team inkoopstrategiën te helpen realiseren. Als die vervolgens ook
in de praktijk blijken te werken is dat
SCOPE JUNI 2012
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natuurlijk mooi.” Het andere project
richt zich op Key Supplier Management.
“We hebben onderzocht met welke leveranciers we meer potentieel hebben, om
vervolgens op zoek te gaan naar de manier waarop we voor elkaar van waarde
kunnen zijn en dat gaan realiseren,” aldus Van Hooijdonk.
Technisch Bedrijfskundige achtergrond
Tijdens zijn werkzaamheden ervaart
Van Hooijdonk dagelijks de kracht van
een Technisch Bedrijfskundige: het denken in processen. “Je bent continu bezig
met de vraag hoe je zo effectief mogelijk de gegeven input kunt verwerken tot
goede output. Tijdens de studie ben ik er
zo vaak mee bezig geweest, het denken
in processen gaat nu vaak vanzelf.” Zelf
is hij actief binnen de Sourcing afdeling, maar volgens Van Hooijdonk zijn
er genoeg mogelijkheden om als afgestudeerd Technisch Bedrijfskundige aan
de slag te gaan bij AkzoNobel. “Je kunt
denken aan een functie in marketing of
productie engineering, maar ook in de
logistieke kant van ons bedrijf zijn er
natuurlijk mogelijkheden voor een bedrijfskundige.”

Carrière
Vanaf de eerste dag verantwoordelijk. Zo begon Levi van de Ven zijn
carrière bij KPN. Hij vertelt over het managen van veranderingen,
planningen en efficiëntie van een monteursorganisatie.
TEKST Rick van Balkom

01 Levi van de Ven op klassiek zeilschip
Abel Tasman
Deelnemend aan de Race of the Classics
for Young Professionals met het KPN Young
Potential Programma

01

Direct een echte baan
“Als Young Potential krijg je binnen
KPN direct een echte functie. Geen
functie speciaal voor Young Potentials,
maar een bestaande functie. Vanaf de
eerste dag ben je verantwoordelijk voor
de organisatie.” Levi begon na zijn studie als Change Manager bij KPN. Hij
was daar medeverantwoordelijk voor de
monteursorganisatie en zocht naar de
mogelijkheden voor veranderingen binnen deze organisatie.

Eerste functie
“De eerste negen maanden als Change
Manager bleken een ideale eerste baan.
De opgedane kennis van mijn studie
kon in de praktijk op verschillende facetten toepassen en met deze theoretische kennis heb ik veel kunnen betekenen voor de organisatie. Andersom
is de organisatie ook behulpzaam geweest voor mijn ontwikkeling tot manager. Ik heb in die tijd ervaren hoe een

managementteam werkt en wat een managementbaan precies inhoudt.”

“Je hebt vanaf de
eerste dag complete
verantwoordelijkheid
voor een functie”
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“Niemand mag
stilstaan”
Young Potential
Program
Levi van de Ven neemt deel aan het KPN
Young Potential Programma, een driejarig
traineeship. “Het Young Potential Programma van KPN is vrij uniek. Allereerst duurt
het langer dan de meeste traineeships. Het
grootste verschil is dat je direct een baan
krijgt, die er echt toe doet. Je hebt vanaf
de eerste dag complete verantwoordelijkheid voor een functie. Je wordt daarin wel
begeleid, maar niet aan het handje vastgehouden. De leercurve is daardoor erg steil,
zeker in de eerste maanden leer je erg veel.
Daarnaast bevat het programma verschillende opleidingen. Geen vakinhoudelijke
opleidingen, die je binnen de eigen afdeling volgt, maar trainingen om jezelf te verbeteren. Hoe kun je beter presteren of nog
interessanter: waarom doe je dingen zoals
je ze doet? Je leert naar jezelf te kijken en
jezelf te begrijpen. Deze trainingen hebben
me erg geholpen. Het zijn waardevolle trainingen die je niet tijdens je studie volgt. De
trainingen doe je met je mede-potentials
die overal binnen KPN zitten, je hebt zo al
snel een groot netwerk.” Naast alle trainingen zijn er ook verschillende activiteiten
die je met elkaar doet, zo heeft Levi vorig
jaar meegedaan aan de Race of the Classics
Young Professionals.

Niemand staat stil
Levi vervolgde zijn loopbaan als Manager Planning. De afdeling Planning
stuurt ruim 120 monteurs aan die werken aan het vaste kopernetwerk in de regio Brabant Zuid-Oost. “In deze functie
was ik constant bezig met het behalen
van gestelde doelen met behulp van ‘key
performance indicators’. De monteursorganisatie van KPN werkt met het motto: ’s ochtends gebeld, ’s middags hersteld. Dit maakt het voorspellen van de
benodigde capaciteit erg complex. Toch
lukt dit heel goed met behulp van data
uit het verleden en informatie over nieuwe leveringen in het heden. We kunnen
met deze informatie een goede inschatting maken van de benodigde capaciteit
van monteurs. Daarbij moet je continu
op efficiëntie letten. KPN vindt het belangrijk dat de monteurs ook daadwerkelijk aan het werk zijn. Niemand mag

stil staan. Het is een grote puzzel waarbij je de normtijden per storing of per
levering probeert in te passen in de beschikbaarheid van onze monteurs.”

“De planning is een
grote puzzel”
Klanttevredenheid
Op dit moment is Levi bezig met een
nieuwe uitdaging. Hij is verantwoordelijk voor de operationele besturing van
een vernieuwend project. Binnen dit
project wordt een nieuwe strategie onderzocht die de ‘First Time Right’ wordt
genoemd. Met de strategie wordt geprobeerd om klanttevredenheid te verbeteren met daarbij een verhoging van de
efficiëntie binnen de monteursorganisatie. “We draaien momenteel een proef

02
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waarbij we opdrachten door één partij
laten uitvoeren. De verantwoordelijkheid ligt dan bij één monteur wat ervoor
zorgt dat de kwaliteit omhoog gaat. De
klant zal hierdoor meer tevreden zijn
met de geleverde dienst, wat uiteindelijk
het belangrijkste doel is van dit project.
Dit meten we met de zogenoemde ‘Net
Promotor Score’. We vragen daarbij niet
of de klant tevreden is, maar of ze onze
diensten zouden aanraden aan familie,
vrienden of bekenden. Dit geeft namelijk niet alleen aan dat ze tevreden zijn
met de door ons geleverde diensten,
maar ook dat zij promotor zijn van KPN
als bedrijf. Zo creëer je een tevreden
klant en een marketingkanaal tegelijk.”

Levi van de Ven
Manager Planning bij KPN

“’s Ochtends gebeld,
’s middags hersteld”
Terugblik
“Als ik terugkijk op mijn studie, valt
het me op dat ik slechts beperkte componenten van mijn opleiding expliciet
gebruik in mijn huidige baan. Wel heb
ik gemerkt dat je meer elementen terugziet, wanneer je werkt op een hoger managementniveau. Toch heeft mijn studie
op de TU/e veel bijgedragen aan de snelheid van het analyseren. Ik heb processen snel door en heb sneller een goed
gevoel bij cijfers. Je weet binnen no-time
of de cijfers kloppen en aan welke knoppen je moet draaien om bepaalde resultaten te behalen.”

Geboortedatum 12 februari 1984
Woonplaats Eindhoven
Studie Technische Bedrijfskunde met
master OML en master Finance

Hobby’s Handbal, uiteten en hardlopen
Mobiele apparaten Blackberry Torch en
Apple iPad

Dual Degree?
Naast een master Operations Management & Logistics (OML) op de Technische Universiteit Eindhoven heeft Levi van de Ven ook een master Finance gevolgd aan de Universiteit van Tilburg. Dit
lijkt op de huidige dual degree, maar Levi blijkt een voorloper. “Ik heb destijds wel meegedacht
bij het opzetten van de dual degree, maar ik heb de twee masters apart gevolgd. Tijdens mijn
master OML had ik het gevoel dat ik meer met Finance wilde doen. Ik wilde het begrijpen, omdat
uit gesprekken met verschillende bedrijven bleek dat veel besluiten in het bedrijfsleven op basis
van Finance worden genomen. Daarom heb ik ervoor gekozen een pre-master te volgen zodat ik
de master Finance kon doen. Het grootste verschil tussen Eindhoven en Tilburg is de manier van
studeren. Tilburg is theoretischer, daar moest ik de boeken meer uit mijn hoofd stampen. In Eindhoven heb ik meer geleerd ‘echt te werken’, doordat je meer projectmatig bezig bent. De ideale
voorbereiding als je direct wil excelleren in je eerste baan en dat kan bij KPN.”

02, 03 Monteurs van KPN op pad
De afdeling Planning stuurt ruim 120
monteurs aan die werken aan het vaste
kopernetwerk
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Elevator Pitch

Elevator Pitch
Dagelijks ben ik bezig met het vermeerderen van mijn geld. Punt.
Als ik met iemand in een lift sta en ik
moet gedurende die paar seconden
tussen de tweede en vierde verdieping
vertellen wat ik doe, is dat in ieder geval altijd wat ik zeg. Kort door de bocht,
komt het daar immers allemaal op
neer. Ik handel namelijk voor de korte
termijn met turbo’s op de beurs in aandelen, valutaparen, indices en grondstoffen. Dagelijks streef ik naar een zo
hoog mogelijk rendement voor mijn
klanten en mijzelf.
Turbo’s zijn een hefboomproduct genoteerd op de Nederlandse beurs. Hierdoor kunnen beleggers met een hefboom handelen. Dankzij de turbo ben
ik in staat om al bij kleine koersbewegingen een hoog rendement te behalen. Met een hefboom van bijvoorbeeld
10 betekent een kleine stijging van 1%
ineens 10% winst.
Mijn in- en uitstapmomenten bepaal
ik op basis van eigen ontwikkelde indicatoren, wiskundige systemen en een
groot stuk gezond verstand.
Toen ik in 2009 op internet begon te
schrijven over mijn manier van handelen, kreeg de website al snel veel bezoekers. In korte tijd groeide BeursBazaar.
com uit van een simpel beursdagboek
naar een van de bekendere sites in Nederland en Belgie als het gaat om beleggen in hefboomproducten.

De beleggingen waarover ik schrijf
zijn een weerspiegeling van mijn eigen handelingen. Iedere risico/rendementsverhouding waar ik een inschatting van maak en vervolgens van
aangeef dat een bepaalde transactie
nu gunstig uit zou kunnen pakken, onderneem ik ook zelf. Ik ben er trots op
dat ik mijn geld niet verdien als beleggingsadviseur door het verkopen van
advies, maar mijn winst behaal door
mijn eigen beleggingen. Graag geef ik
anderen de kans om mijn portefeuille
te volgen door middel van e-mail, SMS
of een managed account en samen
met mij te streven naar een zo hoog
mogelijk winstpercentage.
Laag kopen en hoog verkopen. Meer is
het niet. Dat is echter gemakklijker gezegd dan gedaan. De huidige beursomstandigheden eisen een actieve belegger. Passief beleggen door middel van
buy-and-hold is niet meer rendabel tegenwoordig. Als ik ’s morgens om 7 uur
opsta, drink ik mijn eerste kop koffie
van de dag voor mijn beeldschermen
om het nieuws uit Azie te weten te komen. Ik eindig de dag rond 12 uur door
in bed via mijn Blackberry het koersverloop en de feiten uit Amerika te
bekijken. Alle tijd daar tussenin ben ik
bezig met de financiële wereld en sta ik
paraat om kansen te benutten en over
valkuilen heen te springen.

Selwyn Duijvestijn

Elevator Pitch
SCOPE biedt studenten, academici en professionals een podium om innovatieve ideeën te pitchen bij meer dan tweeduizend lezers. Uw ‘elevator pitch’ hier?
Email SCOPE@industria.tue.nl
SCOPE JUNI 2012
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Faculteit
Werken of promoveren na je afstuderen? Twee trainees van de
ontwerpersopleiding Design of Logistics Management Systems (LMS) en
één honors track student OML, die zich voorbereidt op deze opleiding,
vertellen meer over deze dérde optie.
TEKST Sabrina Habes FOTOGRAFIE Marcel van Eupen

Theorie in de praktijk door LMS

De ontwerpersopleiding LMS
Professor Bertrand, opleidingsdirecteur
van de Logistics Management Systems
opleiding, legt uit wat het LMS programma inhoudt: “De ontwerpersopleiding is onderdeel van het Graduate
Program Industrial Engineering en leidt
afgestudeerde OML of IM ingenieurs
op in het ontwikkelen en realiseren van
logistieke innovaties in het bedrijfsleven. Het unieke aan deze opleiding is
dat er nauw samengewerkt wordt met
vooraanstaande bedrijven, die de opleiding en kennis van de hoogleraren inzetten voor het realiseren van cruciale
SCOPE JUNI 2012
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verbeteringen in hun bedrijfsprocessen. De trainees van de opleiding zijn
onderdeel van dit proces en leren zo in
een korte tijd de vaardigheden die nodig zijn voor een logistiek topontwerper. De trainee die wordt toegelaten tot
het programma, wordt aangesteld als
werknemer aan de TU/e en volgt een
traject dat circa 20 maanden duurt.”

trainees in staat zijn zelfstandig te
ontwerpen. Hierbij gaat het om vaardigheden, zoals het zelf software produceren, simulaties inzetten voor het
testen van een ontwerp, commercieel
beschikbare tools en technieken inzetten voor planning en besturing en het
in de praktijk testen en invoeren van de
nieuwe werkwijzen.”

“De opgedane wetenschappelijke kennis tijdens de master wordt in de ontwerpersopleiding gebruikt om vaardigheden te ontwikkelen, waardoor

“Het traject dat gevolgd wordt, bestaat uit twee fasen. Allereerst wordt
de trainee voorbereid op het uitvoeren
van een ontwerpopdracht bij een groot

Bart Wieleman
Eerstejaars trainee LMS

Leeftijd 23 jaar
Master Operations Management & Logistics aan de TU/e
Hobby’s Voetbal, strategische bordspellen

Bart Wieleman is na zijn master OML
begonnen aan het LMS traject. Zijn
masterthesis heeft hij uitgevoerd bij de
capaciteitsgroep Information Systems,
maar Wieleman had het gevoel dat hij
nog niet helemaal klaar was met studeren. “Tijdens mijn master had ik vakken
gevolgd bij alle capaciteitsgroepen en
hierdoor had ik het gevoel dat ik van alles een beetje wist, maar nergens echt
in gespecialiseerd was. Via mijn mentor
Hajo Reijers hoorde ik over het LMS
programma en dit leek me een erg geschikte manier om dit specialisme te
bereiken en tegelijkertijd meer werkervaring op te doen.”

“Na mijn master had
ik het gevoel dat ik van
alles een beetje wist,
maar nergens echt in
gespecialiseerd was.”
“In september 2011 ben ik met de LMS
opleiding begonnen. In dit eerste jaar
verdiep, verbreed en integreer je jouw
kennis op het gebied van logistiek, zodat je modellen leert toe te passen in
een praktische omgeving. Daarom volg
ik nog extra mastervakken van de capaciteitsgroep OPAC en zijn we bezig met

vakken gericht op het creëren van competenties en het ontwikkelen van vaardigheden als softwareontwikkeling, simulatietools en verandermanagement.
Eén van de meest sprekende onderdelen in het eerste jaar van de opleiding is
de tweemaal terugkerende Quick Scan.
Dit zijn praktische opdrachten waarbij
je met twee internationale groepen van
vier personen naar een probleemstelling binnen een bedrijf kijkt. Door middel van literatuur en interviews tracht je
dan procesmatig een oplossing voor het
probleem te vinden. Ieder groepslid van
de Quick Scan neemt zijn eigen achtergrond en cultuur mee. Dit zorgt vaak
voor een uitdagend groepsproces.”
Wieleman had wel verwacht dat hij
vaker te maken zou krijgen met het

bedrijfsleven. “Met de herinrichting van
de opleiding gaat daar verandering in
komen, doordat je dan een project gaat
volgen waar je de modellen uit een specifiek mastervak leert toe te passen in de
praktijk.”
Wat niet zal veranderen, maar wat de
LMS afdeling juist bijzonder maakt, is
de internationale omgeving. “Er zijn veel
verschillende nationaliteiten. Iedereen
heeft veel contact met elkaar, waardoor
we een hechte groep hebben. Dit komt
doordat je tijdens projecten veel samenwerkt en de LMS afdeling niet groot is.
We hebben regelmatig barbecues en we
gaan samen stappen of sporten. Al met
al een omgeving waar je jezelf op zowel
persoonlijk als professioneel vlak ontwikkelt.”

Nederlands bedrijf. Vervolgens voert
de trainee zelfstandig, met begeleiding
van zowel een ontwerphoogleraar als
een ervaren praktijkbegeleider, zijn
ontwerpopdracht uit. Bij een succesvolle verdediging van het gerealiseerde
ontwerp ontvangt de trainee het diploma en mag de titel Professional Doctorate in Engineering, PDEng voeren.”
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Maria Gaki

Tweede jaars trainee LMS
Leeftijd 30 jaar
Master Electrical Engineering aan de University of Patras, Griekenland

Hoewel de meeste Nederlandse studenten aan de faculteit IE&IS niet weten dat
de LMS opleiding bestaat, is er een groot
aantal buitenlands afgestudeerden dat
hierheen komt om deze opleiding te volgen. Maria Gaki is één van deze afgestudeerden. “Na mijn master in Electrical
Engineering in Griekenland afgerond
te hebben, voerde ik programmeeropdrachten uit, maar ik had geen overzicht van het totale project dat gaande
was. Een vriend van mij volgde het LMS
programma hier al en toen hij vertelde
wat dat zoal inhield, begon mijn enthousiasme te groeien. In Griekenland
bestaan dergelijke programma’s niet. Ze
zijn daar minder internationaal georiënteerd, maar zelfs daar weten ze dat Nederland in de top staat van de logistiek.”
Aangezien Gaki geen technisch bedrijfskundige achtergrond had, heeft ze
zich wel moeten omscholen. “Toen ik
eenmaal aangenomen was, ben ik druk
bezig gegaan met het inhalen van logistieke kennis. De omschakeling was niet
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erg lastig, maar ik moest er vooral veel
tijd en moeite in steken. Dit was wel
erg zwaar, vooral ook omdat mijn hele
rooster vol zat met vakken. Toch is niets
onmogelijk zeg ik altijd, het ligt alleen
aan je motivatie.”
Het eerste jaar van het PDEng track is
inmiddels voorbij en Gaki is nu bezig
met haar eindproject bij Flora Holland.
“Flora Holland is één van ’s werelds
grootste bloemenveilingen en heeft vele
locaties en opslagpunten waartussen
transport plaatsvindt. Tijdens dit project
ben ik vooral bezig met het kijken naar
manieren waarop de kosten van transport en opslag verlaagd kunnen worden.
Ik ben nu aan het onderzoeken hoe, aan
de hand van een model en door het bouwen van een nieuw model, alle factoren
meegenomen kunnen worden om de
kosten te verlagen. Elke dag is het weer
een uitdaging, maar zo kom je stap voor
stap dichter bij de oplossing. Gelukkig
word je geholpen vanuit het bedrijf,

maar je moet vooral ook zelf om hulp
vragen. Hoe meer je praat met mensen
uit het bedrijf, hoe meer je leert, weet ik
nu.”

“Elke dag is weer een
uitdaging, maar zo
kom je stap voor stap
dichter bij de oplossing”
“Ik merk dat in de anderhalf jaar die ik
hier nu zit, mijn professionele instelling
erg gegroeid is en ik veel werkervaring
heb opgedaan. In Griekenland nemen
ze planningen niet zo nauw. Hier heb
ik geleerd om te plannen en projecten
te managen. Na afronding van de track
hoop ik in Nederland te blijven en een
baan aangeboden te krijgen bij Flora
Holland. De werksfeer is er erg prettig
en in de opslag ruikt het enorm lekker
met al die bloemen.”

Martijn van Aspert

OML student met honors track Design
Leeftijd 23 jaar
Master Operations Management & Logistics aan de TU/e

Sinds dit jaar is het mogelijk je nog
vóór afronding van je master voor het
LMS programma te kwalificeren, door
het volgen van een honors track Design. Martijn van Aspert is één van de
eerste studenten die hiermee gestart is.
“Het honors track Design houdt in dat
je tijdens je master al vakken van het
LMS programma gaat volgen. Dit zijn
ontwerpopdrachten die aansluiten bij
de inhoud van mastervakken en ‘skills’
vakken gericht op het verbeteren van bijvoorbeeld programmeer vaardigheden.
Succesvolle afronding van deze vakken
geeft je dan ook vrijstellingen hiervoor
tijdens het LMS programma. Feitelijk
combineer je dus je master met het LMS
programma, waardoor je uiteindelijk de
opleiding sneller kunt afronden.”
De honors track is dit jaar gestart en is
dus nog erg nieuw. Martijn vertelt hoe
hij geïnteresseerd is geraakt. “Afgelopen jaar heb ik een bestuursjaar gedaan,
waarin prof.dr.ir. Bertrand bezig was het

programma zoals dat toen was, te herzien. Gezien er toen weinig studenten
vanuit de masters OML en IM instroomden, wilde hij graag weten of er draagvlak was voor de opleiding in de vorm
zoals hij die had bedacht. Er zijn toen
twee bijeenkomsten georganiseerd om
te peilen wat studenten er van vonden.

“De LMS track spreekt
me erg aan, omdat je
leert de wereld van de
academici en het bedrijfsleven aan elkaar
te koppelen”

stromen in het LMS programma en vervolgens het programma in kortere tijd af
te ronden.”
“De belangrijkste reden waarom de
LMS track spreekt me zo aanspreekt,
is omdat je leert de wereld van de academici en het bedrijfsleven aan elkaar
te koppelen. Deze opleiding lijkt mij
daarom een uitgelezen kans om te leren wetenschappelijke modellen goed te
implementeren in een bedrijf. Ik hoop
dan ook om na afronding van het gehele
programma mijn opgedane kennis als
technisch ontwerper te kunnen toepassen in de praktijk.”

Zelf leek het me ook een interessante
mogelijkheid om tijdens de master al
vakken te kunnen gaan volgen. De kennis die je opdoet tijdens deze vakken kun
je ook al toepassen bij mastervakken en
zeker tijdens het afstuderen. Daarnaast
vergroot het de mogelijkheid om in te
JUNI 2012 SCOPE
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Internationaal
Servaas Arts is sinds 2006 bezig met een avontuur dat hem via zijn
werk inmiddels in verschillende landen heeft ondergebracht. Zo ontving
hij een aantal jaren lang de SCOPE op zijn deurmat in Zuid-Afrika en
tegenwoordig zijn ook de postbodes in Athene bekend met dit mooie
magazine. Ik ging op onderzoek uit wat Arts ertoe drijft constant zijn
grenzen te verleggen.
TEKST Bart van Eijden

Grenzeloos Technische
Bedrijfskunde
Dankzij zijn diverse commerciële managementposities voor verschillende
internationale vestigingen van Nike
dragen Servaas Arts’ kinderen alle twee
een andere nationaliteit. Nu woont de
alumnus Technische Bedrijfskunde in
Athene, waar hij sinds 2010 als Sales
Director de dagelijkse leiding heeft
over een team van Griekse en Cypriotische verkoopspecialisten. Als nuchtere
Hollander is hij verantwoordelijk voor
de verkoop van alle Nike producten in
beide landen, van hypermoderne sportschoenen tot aan simpele zweetbandjes.

‘Wanneer je bij Nike een pak draagt,
denken je collega’s dat je op weg bent
om bij een ander bedrijf te solliciteren.
Casual is hier de standaard.’

Sporten
Ondanks dat hij al tweemaal van vestiging is gewisseld, biedt Nike enige houvast aan Arts. Het uurtje lunchpauze per
dag staat in het gehele concern ook wel
bekend als ‘Hour & Shower’. Zo kunnen wereldwijd alle werknemers ervoor
kiezen om zichzelf een uurtje flink in
het zweet te werken in de sportschool,
om vervolgens na een frisse douche vol
energie wederom de sportschoenen aan
te trekken. Het dragen van een pak is bij
Nike namelijk zeer uitzonderlijk. Arts:

wennen aan de Griekse cultuur op de
werkvloer: ‘De mensen leven hier met
enorm veel passie en leggen hun ziel
en zaligheid in hun werk. Discussies
worden daardoor wel vaak persoonlijker,
het wordt zo moeilijk om een scheiding
te kunnen maken tussen relaties en het
werk. Nederlanders zijn toch wat zakelijker en afstandelijker.’ Een tweede
uitdaging komt van buitenaf, de eurocrisis. Het staande houden van een sportmerk als Nike, in een land waar vooral
mensen tussen de 25 en 40 jaar door

Griekse Arbeid
Hoewel hij dus zijn dagelijkse sport niet
hoeft te missen en zijn kledingstijl niet
hoeft te veranderen, was het wel even

“Na het sporten
gewoon weer de
sportschoenen aan”

de crisis worden getroffen, is namelijk geen makkelijke taak. Arts legt uit:
‘In financieel moeilijke tijden moet je
vooral doorbouwen op de kracht van een
merk. Nike heeft een grote goodwill bij
het publiek, die je dan ook moet inzetten in tijden van crisis. De snel veranderende economische omstandigheden
dwingen ons ertoe te blijven innoveren,
niet alleen in onze producten maar ook
in onze interne processen. Op deze manier hebben wij het merk in het afgelopen jaar sterker weten te maken en stijgt
ons marktaandeel nog steeds elk jaar.’

“Lastig om
persoonlijke relaties en
werk te scheiden voor
Grieken”
Ondanks deze groei heerst er toch nog
onrust op de werkvloer. Elke werknemer
heeft namelijk wel ergens een familielid die zijn of haar baan is kwijtgeraakt.
Ook zijn er klanten van Nike die hun
winkel moesten sluiten en dus geen

Carrière-verloop
De carrière van Servaas Arts van 1997 tot nu

1997
Stage in Semarang,
Indonesië
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1998
Diploma Technische
Bedrijfskunde TU/e

1998-2000
PDEng ‘Logistics
Management Systems’

Werkgebieden
Plekken op de wereld waar Servaas Arts werkt of heeft gewerkt

Servaas Arts

Sales Director Nike Griekenland
Nadat hij in 1998 in Eindhoven afstudeerde
bij Technische Bedrijfskunde, verdiepte Servaas Arts (38) zich verder in logistiek aan het
Stan Ackermans Instituut. Daar voltooide
hij in twee jaar de ontwerpersopleiding ‘Logistics Management Systems’. De geboren
Groninger kende een plek in het bestuur
van het Eindhovense herendispuut Dignitates en ontwikkelde zich vervolgens tot
een ware wereldreiziger waar geen grens te
ver voor lijkt te liggen. Na verschillende posities binnen Nike in Nederland verliet hij in
2006 met zijn vrouw en drie maanden oude
dochter zijn vaderland om in Zuid-Afrika
zijn avontuur binnen Nike verder voort te

2000-2006
Nike EMEA, Hilversum

2006-2010
Nike Zuid-Afrika

zetten. Sinds 2010 is Arts Sales Director bij
Nike Griekenland en woonachtig in Athene,
inmiddels met een gezin van vier. Dat ook
zij daar niet om de eurocrisis heen kunnen,
bleek al snel; vanwege stakende vrachtwagenchauffeurs liepen zij drie maanden vertraging op bij het intrekken in hun nieuwe
woning.

2010-heden
Nike Griekenland
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Nike producten meer kunnen verkopen. ‘De zaken zijn over het algemeen
lastiger geworden maar daar ligt ook
juist mijn motivatie voor deze positie bij
Nike. Het contact met de klant motiveert
mij elke dag weer om nog beter te presteren. Het is fantastisch om zo intensief
bezig te zijn met dit vak in zo een unieke
situatie die zich haast nergens anders in
de wereld voordoet. Gelukkig zijn we er
als Nederlanders goed in om beslissingen te durven maken en knopen door te
hakken. Ik probeer dit dan ook door te
geven aan mijn team: gewoon de mouwen opstropen en gáán,’ aldus Arts.
Reizen
Vanwege het feit dat Arts vanwege het
werk nogal vaak heeft moeten verhuizen, stel ik hem de vraag wat zijn directe
omgeving nu precies vindt van al dat
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reizen. Dat dit een flinke impact moet
hebben op het leven van een gezin met
twee jonge kinderen (vier en zes jaar
oud) lijkt namelijk onvermijdelijk. Arts
legt uit: ‘Toen we in 2006 voor het eerst
verhuisden naar Zuid-Afrika was ons
enige kind 3 maanden oud. Een verhuizing heeft dan nog niet zo heel veel voeten in de aarde. Echter, toen we in 2010
verhuisden naar Athene werd het ons
wel duidelijk dat de oudste van de twee
er meer moeite mee kreeg. Naarmate
onze kinderen ouder worden, moeten
ze namelijk steeds meer vrienden achterlaten en hebben ze meer moeite om
te wennen aan de nieuwe omgeving.
Daarom beslissen mijn vrouw en ik samen over een eventueel nieuw avontuur.
Verhuizen naar een plek waar geen Engelstalige school te vinden is, is bijvoorbeeld geen optie.’

01 WK Zuid-Afrika 2010
02 Safari in Zuid-Afrika

Arts laat echter doorschemeren dat een
volgende verhuizing mogelijk alweer in
het vizier ligt. Een enkele reis Portland,
Oregon, waar het hoofdkantoor van Nike
te vinden is, is mogelijk zijn volgende
onderneming. Echter zal dit slechts een
omweg blijken op weg terug naar huis.
‘Het uiteindelijke doel is om op de lange
termijn weer in Nederland te wonen,
werkend bij het Europese hoofdkantoor
in Hilversum,’ vertelt Arts. Wellicht dat
hij dan eindelijk weer zijn ideale stapavond kan beleven: een maaltijd van de
Chinees om de hoek afhalen en daarna
gezellige borrelen in een ouderwetse
Hollandse bruine kroeg.

Internationaal
Daily Maersk biedt frequent, consistent en betrouwbaar transport van
containers op de drukste handelsroute tussen Europa en Azië. Sinds de
start op 24 oktober 2011 zijn er meer dan 100.000 containers vervoerd
met Daily Maersk. Hiervan is 98% binnen de afgesproken transporttijd
aangekomen. Wat ging hieraan vooraf?
TEKST Miriam Penders Fotografie Sander Peters

01

Frequentie,
consistentie en
betrouwbaarheid
Aanleiding
Het concept Daily Maersk is ontwikkeld
op basis van wensen van klanten van
zeetransporteur Maersk Line. Deze kunnen veel geld besparen met een stabiele
supply chain. In de situatie voor de invoering van dit concept vertrok slechts
één tot twee keer per week een schip
met cargo. Daarnaast was de tijd tussen
het aanleveren van goederen en de aankomst op locatie vaak afhankelijk van de
dag van de week en kwam gemiddeld
over de gehele industrie slechts één op
de twee containers op tijd aan. Door dit

02

op een andere manier in te richten kunnen klanten onder meer werken met
kleinere buffers en opslag.
Concept
Daily Maersk kent drie eigenschappen
waardoor wordt ingespeeld op de vraag
van klanten. Ten eerste kan er iedere dag
scheepslading aangeleverd worden voor
transport over een route tussen vier havens in Azië en drie havens in Europa.
Deze frequentie zorgt ervoor dat klanten geproduceerde goederen verspreid
over de week kunnen vervoeren naar

03
01-03 De Eugen Maersk, een schip met
een gewicht van 158.200 ton uit de
Maerks Line.
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de haven. Het transport kan nu afgestemd worden op het productie- en leveringsschema, in plaats van andersom.
Hierdoor worden transportkosten en
opslagtijd kleiner. Daarnaast pikken ook
havens een graantje mee. Zonder dit
concept leverde het overgrote deel van
de bedrijven de goederen, na een productieweek, tussen vrijdag en zondag
aan. Door de spreiding die het gevolg is
van Daily Maersk wordt bijvoorbeeld de
capaciteit van kranen beter benut.

“Frequentie,
consistentie en
betrouwbaarheid
geven de mogelijkheid
tot een goede
aansluiting op iedere
supply chain”
Ten tweede biedt Daily Maersk consistentie. De transporttijd tussen verschillende havens is gegarandeerd en deze is
onafhankelijk van de dag van de week.
Denk hierbij aan transporttijden van
ongeveer 30 dagen. Dit schept duidelijkheid voor de klant waardoor het bekijken
van transportschema’s onnodig wordt.
Ten derde is de betrouwbaarheid van

belang. Een betrouwbare levering zorgt
ervoor dat een klant niet onnodige buffers aan moet houden om onzekerheid
op te vangen. Ook kan een bedrijf meteen na vertrek van het schip starten met
het organiseren van de benodigde activiteiten bij aankomst van de container. Er
hoeft immers niet afgewacht te worden
wanneer de container arriveert. De combinatie van frequentie, consistentie en
betrouwbaarheid geven de mogelijkheid
tot een goede aansluiting op iedere supply chain.
Invoering
De invoering van bovenstaand concept
vereist veranderingen binnen de organisatie. Allereerst is het gehele EuropaAzie netwerk met daarin 70 schepen
herzien om het transport mogelijk te
maken. Verder is er een zogenoemd
back-up systeem ontwikkeld, als integraal deel van de lijndienst, om flexibel
te kunnen inspringen op complicaties
op één van de routes. Op communicatief
gebied heeft er een derde verandering
plaatsgevonden. Iedere dag wordt overlegd wat de optimale transportroute is.
Hierbij wordt er gekeken naar bijvoorbeeld de weersvoorspelling en de staat
van faciliteiten in havens. De grootste
uitdaging lag in het coördineren van het
geheel. Maersk Line is een groot bedrijf

Hoe groot is de Eugen Maersk?

Burj Al Arab
L 118 m
H 321 m

Vergeleken met de groten der aarde

Airbus 380
L 73 m
H 24 m

Vrijheidsbeeld
L 51 m
H 93 m
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Eugen Maersk
L 397 m

TRIPLE-E
Het nieuwste containerschip dat Maersk
Line besteld heeft, is de Triple-E: het grootste, meest efficiënte containerschip ooit. De
bestelling van tien Triple-E schepen moet
ervoor zorgen dat Maersk Line concurrerend
en vooraanstaand blijft op het gebied van
milieu.
Triple-E staat voor: Economies of scale, Energy efficiency en Environmentally improved.
Er worden nieuwe standaarden gezet op
het gebied van omvang en CO2 uitstoot.
De capaciteit van dit schip is met haar 400
meter lengte en 59 meter breedte gelijk aan
18.000 twenty-foot equivalent units (TEU),
20% meer dan het huidige grootste schip.
Als je deze 18.000 containers op een trein
achterelkaar zou zetten, zou deze 110 kilometer lang zijn. Deze extra capaciteit zorgt
niet voor extra brandstofverbruik. Er wordt
50% minder CO2 uitgestoten dan het huidige gemiddelde op de Europa-Azië route.
Per container wordt er 35% minder brandstof gebruikt. Tot slot kunnen de materialen
en componenten worden gerecycled. Naar
verwachting is 90% recyclebaar. Triple-E is
het eerste schip in deze industrie waarbij dit
mogelijk is.
Tussen 2013 en 2015 worden deze schepen
geleverd.

Eiffeltoren
L 123 m
H 324 m

Luchtballon
L 24 m
H 30 m

Pyramide van Khufu
L 24 m
H 30 m

Taj Mahal
L 100 m
H 64 m
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Wist je dat?
Een aantal kerngetallen van de Eugen Maersk

Paardenkracht

Gewicht

Capaciteit

72.072 paarden

34.391 olifanten

15.500 containers

158.200 ton

561.806 m3

04

Maersk Line door de jaren heen
Eerste lijndienst Maersk,
vertrek één keer per maand

1928

1904

Oprichting Maersk
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1947

Containertransport
(containerrevolutie)

1956

Trans-atlantische lijndienst

1967

Nieuwe afdeling geopend in Kopenhagen:
Maersk Container Line

1973

Europese containerlijndiensten

1975

Investering in containerschepen met een capaciteit van
1.400 TEU

“Het creëren van begrip en het
stellen van een gezamenlijk
doel waren moeilijker dan het
ontwikkelen van een concept”
waar men al jaren op een bepaalde manier werkt. Het creëren van begrip en
het stellen van een gezamenlijk doel waren moeilijker dan het ontwikkelen van
het concept.
Uitvoering
De uitvoering op deze drukste handelsroutes loopt geheel volgens plan. De
laatste twee maanden kwam meer dan
99% van de containers op tijd aan op
bestemming. Een succesfactor van deze
betrouwbaarheid is de aanwezigheid
van een uitvoerige beschrijving van vervolgstappen die ondernomen dienen te
worden wanneer een complicatie zich
voordoet. De controlekamer in Kopenhagen houdt de voortgang van schepen
bij en onderneemt actie bij een complicatie. Een complicatie is bijvoorbeeld
een opstopping van een waterweg of het
kapot gaan van een kraan bij de haven.

04 De controlekamer van Maersk Line,
hier worden alle schepen nauwlettend
in de gaten gehouden.

Er maken ook steeds meer bedrijven
gebruik van de Daily Maersk. Voordat
een klant zijn productielijn hierop heeft
ingericht, moet hij eerst vertrouwen
hebben in Daily Maersk. Nadat ook de
toegevoegde waarde duidelijk is voor de
klant, gaat hij pas gebruik maken van
het systeem. Hier gaat al snel negen tot
twaalf maanden overheen.

“De laatste twee
maanden kwam meer
dan 99% van de containers op tijd aan op
bestemming”
Toekomst
Het dagelijks vertrekken van schepen
is op andere routes niet mogelijk. Door
ladingstroom van onvoldoende frequentie zou dit te inefficient worden.
Wel zouden consistentie en betrouwbaarheid toegepast kunnen worden
op andere services. De ervaring leert
dat er in de scheepvaart vaak beloftes

Aankoop van de grootste containerschepen ter wereld met een
capaciteit van 6.000 TEU

1996

1995

Wereldwijd opererende
alliantie met Sea-land

1997

worden gedaan die niet nageleefd kunnen
worden. Maersk Line besloot om eerst
te bewijzen dat het product probleemloos in de praktijk kon worden geleverd
voordat het werd aangeboden aan de
klanten; dit om het vertrouwen van deze
klanten te verhogen. Dat Maersk Line
goed werk levert, mag blijken uit de
prestatie dat de afgelopen twee maanden zelfs 99% van de containers binnen
de afgesproken transporttijd zijn aangekomen.

Overname Sea-Land Service
Inc., naamswijziging in Maersk
Sealand

1999

Opnieuw aankoop van de
grootste containerschepen ter
wereld met een capaciteit van
6.600 TEU

2006

Certificaat voor Authorised
Economic Operator (AEO)

2008

Integratie met Royal P&O
Nedlloyd N.V., naamwijziging in Maersk Line

2011

Aankoop van de grootste
containerschepen ter wereld: Triple-E, met een capaciteit van 18.000 TEU
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En verder

Electives: A way to
develop your own
profile
A lot of freedom and choice characterizes our two-year Industrial Engineering Master programs. You can
select from a wide range of electives
and may even decide to spend half a
year abroad, taking courses at one of
our partner universities. In fact, approximately fifty percent of all study
time can be chosen by you! Often, I
am approached for advice; to discuss
which electives are most attractive and
worthwhile to choose. Students sometimes think they are obliged to choose
courses from the unit their mentor
belongs to. In that case I explain that
a mentor advises you, but that you
should choose by yourself!
The nice thing about electives is that
you can pick courses that you like and
which interest you. However, it is smart
to consider things more carefully and
SCOPE JUNI 2012
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first define your personal goals. What
job do you ultimately aim for? Based on
the answer you can select courses that
could help you maximizing your chances to obtain this job. To better understand the attraction of a job you may
track down someone working in such
a position to find out what he or she
is doing all day. Students sometimes
tell me they would like to work for a
specific company or industry. Then I explain that in general not the industry or
firm but the job determines the tasks
you will perform and thus how you will
spend your time each day, every day.
So, whether you are a product planner at Unilever or at a small tooling
company, you can be sure that you will
be planning and improving plans all
day. The same for jobs such as supply
chain manager, marketing manager
and innovation manager. If you know

your desired future job, you can choose
courses that make you more suited for
this task and more attractive for employers of these jobs.
A second important motivation for
selecting a particular elective is to extent your methodological knowledge,
i.e. your toolbox. Different methods
are geared towards different types of
problems. So, you might look for additional courses in statistical analysis,
process analysis, network analysis or
mathematics. Network analysis is not
part of our regular curriculum but is
useful to learn. It helps you understanding the nature of intra- and extrafirm networks of actors (e.g. alliances
of organizations for open innovation).
It explains that structure determines
information flows and knowledge exchange and helps identifying causes

for network failure, for instance by
identifying structural holes. This makes
the method useful for strategists but
also for people in HRM/HPM and for
organization consultants. With this
kind of knowledge you will be able to
analyze and understand problems in a
different way than for instance statistical analysis would offer you. Such extra
methodological expertise will make
you a more versatile problem solver
and trouble shooter.
A third reason to select particular
electives is to repair deficiencies in, or
strengthen certain parts of your profile.
In our bachelor program few economics and strategic courses are present.
Industrial economics, for example, can
help you understanding the trends
of fragmentation and concentration
(mergers) in industries. It provides a

backdrop for understanding industry
environment contingencies at the firm
level. Similarly, to optimize firm processes it is useful to have a good understanding of the role and nature of a
firm’s strategy. How else are you going
to make sure that what you are doing
contributes to the firm’s objectives and
mission? In our bachelor program little attention is paid to strategic issues.
However, particularly if you are aiming
for a top management function, strategic insights are important and necessary. So you may consider a course in
this domain to help your future career.
Maybe you rely on the assumption that
such insights may be gained later and
are easy to obtain. To those individuals
I can only say: dream on.
Finally, you should also develop other
parts of your personality. Maybe not by

Fotografie BVOF.NL

means of courses but by being active in
a student association, following traineeships etcetera. Excellent communication and political sensitivity are important traits for any person working in
an organization. By studying math and
other subjects you may become smart,
but by presenting, positioning and selling yourself you can increase your opportunities for a rich experience and
excellent career. A smart selection of
electives increases your value by working on the right content/subject issues,
methods and skills.

Ed Nijssen

Professor of Marketing, TU/e
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En verder

Voorbereidingen op het nieuwe collegejaar
De vooraanmeldingen voor de major
Technische Bedrijfskunde stromen binnen. Op het moment zijn er al 164 aanmeldingen en dit aantal zal de komende maanden nog flink gaan oplopen.
Dit jaar worden voor het eerst intakegesprekken gehouden met de aankomende eerstejaars van het Bachelor
College. Dit wordt gecombineerd met
de pre-intro die elk jaar voor de zomervakantie op onze faculteit wordt georganiseerd. Vroege aanmelders kunnen
dan al kennis maken met hun toekomstige studiegenoten, de faculteit en
Industria. Maar niet alleen de pre-intro
wordt in een nieuw jasje gestoken. Ook
de Intro zal dit jaar weer anders gaan
verlopen dan andere jaren. Zo zal er op
de eerste dag een programma voor de
hele TU/e worden georganiseerd en zal
op donderdag gezamenlijk met studenten van de Fontys de stad verkend
worden.
Naast de voorbereidingen voor de Intro
zijn ook de voorbereidingen van het IndustriaCongres weer van start gegaan.
Met het thema “Selling Technology” en

SCOPE JUNI 2012

40

bijbehorende sub thema’s zullen hopelijk veel studenten en bedrijven geïnteresseerd worden om het congres in
december bij te wonen en er een groot
succes van te maken. Natuurlijk staan
er niet alleen mooie activiteiten in het
vooruitzicht, maar zijn er ook weer succesvolle activiteiten in de afgelopen
tijd georganiseerd. De deelname aan
de Batavierenrace is hier een voorbeeld
van. Industria heeft met een 28e plaats
van de in totaal 349 deelnemende
teams weer een prachtige prestatie
neergezet.
De volgende SCOPE zal de column van
mijn opvolger bevatten en dit is dan
ook mijn laatste column als voorzitter
van Industria. Ik wens mijn opvolger
alvast veel succes en plezier toe het komend jaar!

Vinny Tumelaire
Voorzitter Industria

#onderwijsnieuws
Deze week verscheen het bericht dat
onze master Operations Management
and Logistics (OML) als beste uit de verf
kwam in de keuzegids masters 2012.
Wellicht is er om dit te vieren naast
de OML LinkedIngroep nu ook een
OML Facebookpagina in het leven geroepen. Op het moment van schrijven
nog slechts bevriend met vijf personen,
maar waarschijnlijk worden dit er nog
wel meer. Het lijkt erop dat ook de faculteit overstag is gegaan wat betreft
het gebruik van social media.
Een ander mooi voorbeeld hiervan is
het Twittergebruik van prof. Tom van
Woensel. Ongeveer vijf keer per dag
verschijnt er een tweet over zijn vakgebied, de faculteit of privézaken. Op
deze manier blijf je op de hoogte van
zaken die je als technisch bedrijfskundige (meestal) interesseren. Ook onze
directeur bedrijfsvoering Jos Hermus
gebruikt Twitter, vooral om het onderwerp Smart Mobility op de TU/e onder
de aandacht te brengen. Naast @tomvanwoensel en @JosHermus volg ik
zelf ook onder andere @TUEindhoven
en @tuecursor om op de hoogte te blijven van het nieuws van de universiteit.
De cursor tweet bijvoorbeeld over de

nieuwe Onderwijs- en Examenregeling
(OER) en de afgelopen editie van de Batavierenrace. Tenslotte volg ik verschillende studentenbonden die nu vooral
berichtjes plaatsen over de ontwikkelingen van overheidsmaatregelen die
betrekking hebben op onderwijs. Vooral de Landelijke Studenten Vakbond
(LSVb) heeft regelmatig nieuws over
de status van de langstudeerdersregeling. Het vallen van het kabinet heeft
een grote invloed op de maatregelen
en wekt veel onduidelijkheid op bij
studenten. De LSVb geeft regelmatig
verhelderende updates over de stand
van zaken.

Twitteraccounts
Tom van Woensel
@TomVanWoensel
Jos Hermus
@JosHermus
Technische universiteit Eindhoven
@TUEindhoven
Cursor
@tuecursor
Landelijke Studenten Vakbond
@studentenbond

Wat mij betreft is Twitter een handig
medium om nieuws te volgen zonder
dat je allerlei sites hoeft af te struinen.
Bij dezen raad ik alle studenten dan
ook aan om de LSVb of een soortgelijke
te volgen. Ik wil afsluiten met het succeswensen van mijn opvolger die de
volgende edities zal verrijken met nieuwe onderwijscolumns. #twexit

Teun van Hal

Commissaris Onderwijs Industria
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En verder
As is generally
known, globalization
is emerging! This
means that we cannot
think of outsourcing
without taking into
account different
international aspects
like culture. We
industrial engineering
students at the TU/e,
are lucky because we
have an international
organization called
Interactie.

Learning about different cultures
with Interactie
Outsourcing often means cooperation
with other countries and hence with
other cultures. Negotiation and cooperation styles differ considerably per
country and in a professional career it
is valuable to be acquainted with those
differences. During your study as an Industrial Engineer, you can already work
on your international skills and get to
know the fun and surprising elements
of other cultures via Interactie.
Interactie organizes and visits many
ESTIEM events (European Students
of Industrial Engineering and Management). One of the recently visited
events that truly shows cultural differences and international teamwork
is the Council Meeting (CM). This year
the spring Council Meeting was organized in Warsaw, where approximately
200 students met to decide about the
future of ESTIEM during the General
Assembly.
Cultural differences between people
at the CM are often quite striking, in
different ways. During the CM, for
example, people’s presenting styles
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differed considerably per country. During the presentations of Munich and
Helsinki in the T.I.M.E.S. finals, the
applicants from Finland were really
serious and business-like, while the
Germans were more playful. During
the Working Groups, the differences
in culture could be observed from the
cooperation between participants and
how they expressed their opinion. People from the Mediterranean were more
likely to use their feelings to prove their
points, while the Dutch and the Germans relied more on facts. Also during breaks and parties big differences
were evident. Unlike what one would
expect, the Northern Europeans were

more likely to mingle among people
from all over Europe, while participants from the Mediterranean had the
tendency to stick together with people
they already knew quite well. Still, despite or maybe thanks to the cultural
differences, it was a great event where
a lot of people got to know each other.
And this is why Eindhoven is going to
organize the Spring Council Meeting in
2013!

Yorick Heidema
Treasurer Interactie

5 000 METER TRACK
150 000 KOFFERS PER DAG
1 BAS BIJKERK

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

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

UNIEKE SYSTEMEN, BIJZONDERE MENSEN

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

