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Zomer in Nederland
Beste Lezer,
Het is inmiddels weer juni, de dagen worden langer en het zonnetje begint (eindelijk)
weer te schijnen. De zomer staat voor de deur wat niet alleen gevolgen heeft op het weer
maar ook zeker op bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ijscoman, zonnebrillenof zonnebrand-leverancier of aan een producent van strandballen.
De vraag neemt toe op de zomerartikelen wat, uiteraard, gevolgen heeft op de forecast
van de desbetreffende bedrijven. Dit fenomeen gebeurt elk jaar weer opnieuw en is
daarom een mooi voorbeeld van het zogeheten ‘Seasonality´: een voorspelbaar patroon
dat wordt herhaald na een bepaalde tijd. Nu is het natuurlijk vrij logisch wat het patroon
is van de vraag voor zomerartikelen maar voor vele bedrijven is de trend minder voor
de hand liggend. Bovendien zijn er nog vele andere mogelijke oorzaken die gevolgen
kunnen hebben voor, bijvoorbeeld, de vraag van een bepaald product. Om hier inzicht
in te krijgen wordt er gebruik gemaakt van Data Science: een vakgebied dat gericht is
op het verkrijgen van inzichten uit data. Deze tak van sport wordt niet alleen beoefend
voor de forecast van de vraag maar ook voor vele andere aspecten. Om hier meer inzicht
in te krijgen focust deze SCOPE editie zich op het gebruik van Data Science binnen het
bedrijfsleven met het thema: Data Driven Business.
Zo gaan Robert Geurten en Sander Roeleven in gesprek met DeLaval over het gebruik
van data in de melkveehouderij. Spreekt Vita Broeken met AME over een autonome
fabriek en vertelt Lars Geerlings over het gebruik van data in de voetbalindustrie. Niek
de Jong gaat in gesprek met de gemeente Eindhoven over datagebruik bij de gemeente
en Marko Petkovic vertelt over de toekomstvisie van NTS.
Buiten de thema artikelen kunt u ook nog een artikel lezen van de vorige editie met het
thema ‘Mondialisering’. Helaas mocht het artikel destijds niet worden geplaats maar
wilde we hem niet van u onthouden.
Uiteraard zijn de kettingbrieven, columns en bestuursupdate van Alumnia te vinden op
de laatste pagina’s.
Naar mijn mening weer een mooie editie met een breed scala aan artikelen en wens ik
u uiteraard:
Veel leesplezier!

Stefano Dimastrapasqua
Hoofdredacteur SCOPE
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Aan
Datade
Driven
top
Wist je dat Nederland wereldwijd bekend staat om haar toonaangevende
rol als melk- en zuivelproducent? Bovendien behoren de Nederlandse
melkveehouderijen tot de duurzaamste ter wereld, volgens onderzoeken van de
universiteit van Wageningen. Tegelijkertijd heeft de melkveehouderij te maken
met complexe vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, voedselveiligheid,
intensivering en rendabiliteit. Deze thema’s vragen om moderne en innovatieve
oplossingen, waarin de Zweedse zuivelmachineproducent DeLaval een
belangrijke rol speelt. SCOPE sprak met Hendrik Veldman, Farm Advisory
Service Manager bij DeLaval Benelux.

TEKST Robert Geurten & Sander Roeleven DESIGN Merijn Boer

SCOPE gaat langs bij… DeLaval Benelux
Data intensive farming: melkveehouden
voor iedereen

Op een frisse donderdagochtend,
begin mei, zitten Sander en ik online
samen met Hendrik Veldman. In 2020
telde ons land bijna anderhalf miljoen
melkkoeien. Weliswaar is dat een lichte
daling vergeleken met 2015, maar de
melkproductie en het aantal melkkoeien
per bedrijf steeg wel. De Nederlandse
melkveehouderij bestaat overwegend
uit familiebedrijven, waarbij een
gemiddeld bedrijf ruim honderd koeien
bezit. Veldman vertelt: ‘als gevolg van
deze ontwikkelingen is er het afgelopen
decennium bij veel melkveehouders
niet alleen meer interesse ontstaan
voor automatisering en het verzamelen
SCOPE JUNI 2021
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en toepassen van data om slimmer
te ondernemen, in veel bedrijven
is het zelfs noodzakelijk geworden
om te kiezen voor een vorm van
automatiseren. ’Er zijn verschillende
producten op de markt om boeren
hierbij te helpen. Een goed voorbeeld
hiervan is de DelPro Farm Manager.
Dit is een decision-support system
dat boeren, op basis van een brede
verzameling aan gegevens die door
het melksysteem en andere sensoren
zijn verzameld, helpt om waardevolle
informatie te creëren en hun
bedrijfsvoering te verbeteren. Veldman
legt uit: ‘deze informatie kan erg divers
van aard en niveau zijn, en biedt
ondersteuning aan de vijf belangrijkste

pijlers van een melkveebedrijf:
melken,
voeren,
vruchtbaarheid,
gezondheid en prestatie. Zo kan
de boer relatief basale informatie
verkrijgen als de soort melk die een
koe heeft gegeven in verhouding tot de
hoeveelheid voer die is geconsumeerd.
Tegelijkertijd
biedt
DelPro
melkveehouders de mogelijkheid
om vooraf managementdoelen en
standaardprocedures in te voeren,
waarna het systeem afwijkingen
signaleert tijdens het uitvoeren van de
verschillende processen op het bedrijf,
zoals het melkproces. Zodoende kan
het systeem helpen om minder ervaren
personeel binnen het operationele
proces in te zetten.’ Veldman vervolgt:

‘door van tevoren de gewenste
operationele doelen in te voeren,
kan zelfs een trend in het gedrag van
koe zichtbaar worden gemaakt. Als
bijvoorbeeld blijkt dat een koe de
afgelopen dagen steeds minder melk
afgeeft, kan een eventuele ziekte in een
vroeger stadium worden opgespoord
(en behandeld). Want ook voor koeien
geldt: voorkomen is beter dan genezen.’
Door dit brede scala aan toepassingen
zorgt een decision-support system als
DelPro ervoor dat ook zonder delicaat
boerenverstand en brede ervaring,
iedere melkveehouder geholpen kan
worden bij het uitoefenen van zijn
beroep. Veldman: ‘het is weliswaar
geen strikte noodzaak om in te zetten
binnen de bedrijfsvoering, maar het
maakt het werk van een ondernemer
wel aanzienlijk eenvoudiger.’
De merkveehouderij in transitie

Tegenwoordig kan haast geen branche
zich meer veroorloven, zich niet actief
in te zetten om te verduurzamen. Zo
ook de melkveehouderij, die te maken
heeft met steeds strenger wordende
wet- en regelgeving vanuit de overheid,
productie-eisen door zuivelcoöperaties
en supermarkten en verwachtingen
vanuit de samenleving. Om als sector én
individueel bedrijf aan de eisen van deze
stakeholdergroepen te kunnen voldoen,
en zodoende de license to produce te
blijven behouden, spelen toepassingen
die de boer helpen bij het automatiseren

DeLavel Companion mobiele applicatie

en digitaliseren van zijn bedrijf een
cruciale rol. Veldman: ‘wereldwijd
gezien kampen melkveehouders veelal
met dezelfde uitdagingen op het vlak
van voedselveiligheid, rendabiliteit,

“Er is een mondiale trend te
bespeuren waarin de rol voor
data intensive melkveehouderij
toeneemt.”
arbeidsproductiviteit, dierwelzijn en
duurzaamheid. Zodoende is er een
mondiale trend te bespeuren waarin de
rol voor data intensive melkveehouderij
toeneemt, al is het tempo van deze

Over DeLaval

omschakeling afhankelijk van de lokale
omstandigheden.’
De producten
van DeLaval zijn ontworpen om de
boer te helpen deze vraagstukken zo
goed mogelijk in aanmerking te nemen
tijdens het uitvoeren van zijn dagelijkse
bedrijfsvoering.
Het
succesvol
implementeren gaat echter verder
dan het aanleveren van een machine.
Veldman licht toe: ‘melkveehouders zijn
geen data-analytici, en zijn doorgaans
gebaat bij begrijpelijke informatie
die ze snel kunnen toepassen om
praktische acties te ondernemen.
Daarom is het van belang voor DeLaval,
als leverancier, om de eindgebruiker
duidelijk uit te leggen hoe ons product
binnen de specifieke context van zijn
bedrijf zo goed mogelijk kan worden
ingezet. Als we daar niet in slagen,
bestaat het risico dat een aanzienlijk
deel van de functionaliteiten alsnog
onbenut blijft.’
Samenwerken in de zuivelketen

Met bijna 4500 werknemers in dienst en
verkooppunten in meer dan 100 landen,
is de kans groot dat de zuivelproducten
die je dagelijks eet of drinkt, met behulp
van een melkmachine van DeLaval zijn
geproduceerd. Het bedrijf is wereldwijd
marktleider
als
leverancier
van
melkwinningsystemen en oplossingen
voor de melkveehouderij. DeLaval is
ruim 130 jaar geleden ontstaan toen
uitvinder Gustaf de Laval de melkseparator
patendeerde. Het hoofdkantoor van
DeLaval staat in Tumba, Zweden, waar
DeLaval ook beschikt over haar eigen
testboerderij die voornamelijk wordt
gebruikt voor R&D en rondleidingen aan
onder meer studenten en geïnteresseerde

melkveehouders. DeLaval is tegenwoordig
onderdeel van de Tetra Laval Group, en het
hoofdkantoor van DeLaval Benelux staat in
Steenwijk.

Het verzamelen van allerhande data
bij de koeien, levert mogelijk een
hoop nieuwe informatie op voor
melkveehouders en andere partijen
binnen
de
zuivelproductieketen.
Denk aan zuivelcoöperaties als
FrieslandCampina en Arla, die zo
sneller inzicht kunnen krijgen in de
melkkwaliteit,
diergezondheid
en
voerefficiëntie bij hun toeleveranciers.
Tegelijk zorgt het vergelijken van data
met collega-boeren voor meer inzicht
in de sterke en verbeterpunten van het
eigen bedrijf. Veldman vertelt dat de
visie van DeLaval is dat al haar klanten
zelf de baas zijn en blijven over hun
data. ‘De boer is eigenaar van zijn
koeien, en aangezien deze koeien een
JUNI 2021 SCOPE
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Over Hendrik Veldman
Hendrik Veldman (36) werkt sinds 2013 bij DeLaval. Hiervoor heeft hij gestudeerd aan de
Hogere Landbouwschool in Leeuwarden, en een master Animal Sciences aan Wageningen
University afgerond. Na zijn afstuderen in 2008 heeft Veldman verschillende functies in de
agrarische bedrijfseconomie en consultancy vervuld, alvorens hij bij DeLaval terecht kwam.
Bij DeLaval is Veldman doorgegroeid naar zijn huidige baan als Farm Advisory Service
Manager voor de regio West Europa, waaronder de Benelux, het Verenigd Koninkrijk vallen,
en Sub-Sahara Afrika vallen. Binnen deze regio’s is hij verantwoordelijk voor een optimale
ondersteuning van de producten van DeLaval via dealers naar de melkveehouders, waarbij
hij samen met zijn team van adviseurs de dealers ondersteunt zodat de klanten optimaal
gebruik kunnen maken van de systemen die passen in hun eigen bedrijfsvoering. Bovendien
is Veldman tot eind 2020 praktiserend melkveehouder geweest, waarbij hij samen met zijn
ouders het bedrijf runde.

voorwaarde zijn voor het bestaansrecht
van onze producten, vinden we dat een
boer zelf moet kunnen beslissen óf, en
met welke partijen, hij data deelt. Wel
faciliteert DeLaval melkveehouders om
beter gebruik te maken van de data die
wordt vergaard, aangezien veel boeren
niet beseffen hoe divers en waardevol
de inzichten kunnen zijn die ze kunnen
halen uit hun machine.’

DeLavel V300
SCOPE JUNI 2021
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De toekomst: van boer naar data scientist?

Hoe ziet een Nederlands melkveebedrijf
er over tien jaar uit? Een vraag die
gemakkelijker te stellen is dan te
beantwoorden, gezien de snelheid
waarmee
de
technologische
ontwikkelingen zich in de sector
opvolgen. Veldman: ‘we verwachten dat
het aantal melkveehouders en koeien de
komende jaren licht zal blijven dalen,

hoewel dat niet geldt voor de vraag naar
melk- en zuivelproducten. Zodoende
zal de vraag naar decision-support
systems de komende jaren toenemen’.
Veldman vervolgt: ‘het voorspellende
vermogen van dergelijke systemen op
basis van eerder gegenereerde data, de
mogelijkheid om zichzelf te trainen
en om met behulp van kunstmatige
intelligentie zelfstandig beslissingen

“De komende jaren zal de maatschappelijke discussie en afweging tussen wat er
technologisch mogelijk is, en ethisch verantwoord, steeds relevanter worden.”
te nemen zal het komende decennium
ongetwijfeld rap ontwikkelen. Toch
zijn er grenzen aan het optimaliseren
van melkveehouderijen: belangrijkste
voorwaarde voor de productie van zuivel
blijft immers de koe, met zijn eigen
fysiologische beperkingen. De komende
jaren zal de maatschappelijke discussie
en afweging tussen wat er technologisch
mogelijk is, en ethisch verantwoord,
steeds relevanter worden.’
In de Nederlandse melkveehouderij
anno 2021 is data-driven ondernemen
haast niet meer weg te denken.

Door te blijven innoveren behouden
melkveehouders hun bestaansrecht, en
concurreren we als klein land mee op
het wereldwijde toneel. Het idyllische
beeld dat sommigen zullen hebben
van een boer die op een houten krukje
koeien melkt, is vervangen door een
hypermoderne melkrobot, die niet
alleen kan bepalen wat voor melk een
koe heeft gegeven, maar ook wat er die
dag op zijn menu stond, of de koe zich
wellicht ziek voelt en wanneer ze tochtig
gaat worden. Ondanks de uitdagingen
waar de moderne melkveehouderij mee
te maken heeft, vormen de producten

van DeLaval voor boeren over de hele
wereld een innovatieve oplossing om
hun bedrijf naar een hoger niveau te
brengen, en daarbij het welzijn van hun
koeien en de kwaliteit van hun product
constant te blijven verbeteren. Veldman
sluit af: ‘DeLaval biedt geregeld
meewerk- en afstudeerstages aan voor
masterstudenten. Bovendien hebben
we regelmatig vacatures openstaan voor
diverse startersfuncties. Vind je het
leuk om een bijdrage te leveren aan het
optimaliseren van de melkveehouderij,
komen we graag met je in contact!’

SCOPE spreekt met... Arie Bogaard
Arie Bogaard is zorgboer en eigenaar van
een melkveehouderij die in het bezit is van
ongeveer zestig koeien. Sinds 2012 staat
er een Automatisch Melk Systeem (een
melkrobot) van het merk DeLavel op zijn
boerderij, gelegen in het Zuid-Hollandse
Stolwijk. SCOPE sprak met Arie Bogaard
over zijn melkveebedrijf en het gebruik van
data.
De systemen van DeLaval kunnen
melkveehouders ondersteunen door het
genereren van allerhande data, en het
aanleveren van informatie. Hier wordt
echter niet altijd gebruik van gemaakt.
Bogaard vertelt: ‘het systeem verkrijgt
natuurlijk veel data. Als boer pik je de voor jou
belangrijkste data uit het systeem. De rest
van de data gebruik je niet, omdat je denkt
dat het niet nodig is of je niet weet wat je
ermee moet’. Hieruit zou je kunnen zeggen
dat de kennis er niet is om met deze data
om te gaan. Dit is echter niet het geval legt
Bogaard uit: ‘vaak is er weinig tijd, omdat
het erg druk is. Als het druk is, doe je de
belangrijkste dingen eerst. De ongebruikte
data is voor dat moment niet belangrijk.’
Maken vergelijkbare melkveebedrijven
meer intensiever gebruik van data? ‘De
meeste melkveehouderijen in de omgeving

gebruiken dezelfde hoeveelheid data’,
aldus Bogaard. Aangezien de meeste
melkveehouders dezelfde hoeveelheid data
gebruiken. Zou het delen van data met
andere melkveehouders geen toevoeging
hebben voor het eigen gebruik van data?
Bogaard vertelt: ‘het delen van data met
andere boeren doen we niet, omdat het nog
gevoelig ligt om je eigen data te delen met
andere partijen in de melkketen. Persoonlijk
heb ik daar geen moeite mee, maar het
is er nog niet van gekomen om hier met
andere boeren over te praten.’ Hier zou in

de toekomst dus meer op gefocust kunnen
worden. Bogaard verwacht iets anders: ‘ik
denk niet dat er veel meer gebruik gemaakt
wordt van data. Boeren zijn vooral druk
met de dagelijkse werkzaamheden op hun
boerderij. Hiermee laten ze eigenlijk wat
data onbenut.’ Ondanks dat boeren al veel
gebruik maken van data en systemen, zoals
het controleren van het zoutgehalte in de
melk. Als het zoutgehalte te hoog is, is er
een kans dat de koe uierontsteking heeft. Er
valt echter nog steeds winst te behalen met
het optimaliseren van data-gebruikw.

JUNI 2021 SCOPE
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Data Driven
“Papa, zien jouw fabrieken er ook zo uit?” Ik hoor het mezelf nog aan mijn vader
vragen nadat ik Charlie en de Chocoladefabriek voor het eerst had gekeken.
Hij werkt in de automatisering, en begon heel hard te lachen. Helaas, geen
magische rivieren van chocolade. Nu ik wat ouder ben ziet magie er wat anders
uit: intelligente systemen die zelf beslissingen maken en kunnen leren. En
AME is eraan aan het werken dit de realiteit te maken. We spraken met Marlie
van Gastel en Rik Steeghs van AME over hoe zij een autonome fabriek aan het
realiseren zijn.

TEKST Vita Broeken DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Van Charlie en de chocoladefabriek
naar intelligente automatisering bij
AME
Autonome systemen zijn in staat
op basis van data met modellen
zelf te leren en zelf beslissingen
te maken, oftewel een onderdeel
van kunstmatig intelligentie (AI).
Wanneer je dit kan toepassen
in productie processen kan je
duurzamer, sneller, en kwalitatief

SCOPE JUNI 2021
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beter produceren. Voordat dit
niveau bereikt is, zijn er nog een
hoop stappen die gezet moeten
worden met data-verwerking. Je
hebt descriptive, predictive, en
prescriptive analytics, en pas daarna
kom je bij complete autonome
systemen.

Van Gastel vertelt dat AME een
snelgroeiende organisatie is die
hightech elektronische systemen
ontwikkelt en produceert. AME’s
integrale benadering combineert
kennis van elektronische systemen,
mechatronische
systemen
en software ontwikkeling tot

hoogwaardige en kosten-efficiëntie
oplossingen.
Dit
Eindhovense
bedrijf richt zich op verticale
integratie, door middel van het
hele proces in-house uit te voeren,
oftewel van ontwikkeling tot en
met productie. Jong talent met
verschillende achtergronden werkt
samen om de klant van innoverende
producten te voorzien. Waaronder
Rik Steeghs.
Binnen Steeghs zijn onderzoek is
hij bezig met het optimaliseren van
de kwaliteit van het resultaat van de
producten. Hiervoor is hij nu data
aan het verzamelen over het proces,
het product, en proces parameters.
Zijn eerste stap is om een descriptive
model te maken, waarmee hij kan
verklaren waarom er afwijkingen
zijn in de kwaliteit.
Wat bijzonder is aan zijn onderzoek
is dat hij samen met productie
engineers werkt aan de data die
gebruikt wordt als input voor zijn
model. Hij kijkt niet alleen naar de
voorgeschreven procedures, maar
werkt samen met de engineers om
zo een zo correct mogelijk model
te bouwen. Steeghs probeert dus
echt de kennis van de engineers
te vangen in zijn model. Hierdoor

kan AME hun materiaalverbruik
verminderen,
hun
efficiëntie
verhogen, en hun proces versnellen.
Maar dit is ook meteen wat het lastig
maakt, het is alomvattend, en waar
te beginnen. Hoe meer data er op
een goede manier meegenomen kan
worden, hoe correcter een model
kan bepalen wat er moet gebeuren.
Dus daarin moeten keuzes gemaakt
worden, en hier is Steeghs mee
bezig. Het is een eerste stap, maar
de eerste stap wordt gezet!

Uiteindelijk is het doel van AME dat
het geautomatiseerd wordt, en dat
een machine zelf kan bepalen wat
er moet gebeuren. Hiervoor moeten
nog veel stappen gezet worden, maar
misschien wordt in de 4e verfilming
van Charlie en de Chocoladefabriek
een volledig autonome fabriek
getoond.

Rik Steeghs
Rik Steeghs is master-student OML en is momenteel aan het afstuderen bij AME, hier is
hij bezig met kwaliteitscontrole en machine learning.

Marlie van Gastel
Marlie van Gastel werkt al 8 jaar bij AME binnen de afdeling HR en finance. Zij staat veel
in contact met studieverenigingen, waaronder Industria!
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Data Driven
Drie studenten uit Enschede raakten geïnspireerd door de game Football
Manager. Dat moet ook toe te passen zijn op de echte voetbalwereld, zo dachten
zij. En zo geschiedde. Dit idee is uiteindelijk uitgegroeid tot een bedrijf met
invloed in de hele voetbalwereld, van de Eredivisie tot Japan, van Heracles
Almelo tot Rode Ster Belgrado. Wat doet dit bedrijf, genaamd SciSports, en
wat is de invloed van data in de voetbalwereld? Om hierachter te komen
gaat SCOPE in gesprek met oud Industria-lid Johan Vuegen en CEO
Vincent van Renesse van Duivenbode, beide werkend bij SciSports.
TEKST Lars Geerlings DESIGN Stefano Dimastrapasqua

De invloed van Football Manager op
het mondiale voetbal
“Wout Weghorst negeren bij Oranje is
niet meer te verkopen” – Willem van
Hanegem in het AD, 21 maart. Wout
Weghorst werd, ondanks zijn vele
doelpunten in de Bundesliga, lange
tijd gepasseerd door bondscoach Frank
de Boer. Weghorst maakte deze keuze
van de Boer met name lastig door zijn
geweldige statistieken bij de Duitse club
Wolfsburg. Maar voordat Weghorst in
de Bundesliga terecht kwam, maakte
de spits zijn goals op de Nederlandse
velden. Zo speelde hij in 2014 nog bij
FC Emmen, waar hij slechts enkele
SCOPE JUNI 2021

12

invalbeurten had gekregen gedurende
het seizoen. Ondanks het lage aantal
speelminuten kwam Weghorst toch
op de kandidatenlijst van een andere
voetbalclub: Heracles Almelo. Zij waren
op zoek naar een jonge, hongerige spits
en klopten daarom bij SciSports aan.
Op basis van de wensen van Heracles
kwam SciSports met een lijst van
kandidaten, waarbij Weghorst eruit
sprong. De scouts van Heracles gingen
aan de slag met de aanbevelingen van
SciSports, en zo kon Heracles Weghorst
gratis oppikken. In zijn 2e seizoen bij

Heracles werd hij clubtopscorer, wat
hem een transfer naar AZ opleverde. Na
twee geslaagde seizoenen bij AZ is hij
nu voor het 3e Bundesliga seizoen op
rij als clubtopscorer voor Wolfsburg van
onschatbare waarde.
Bij Emmen speelde Weghorst dus
echter nauwelijks, zonder SciSports had
Heracles ook niet snel aan Weghorst
gedacht. Maar juist data science kan
ervoor zorgen dat er veel meer spelers
met elkaar vergeleken kunnen worden,
omdat dit veel gemakkelijker en sneller

kan. In het gesprek, op de campus van
de KNVB, met SciSports wordt duidelijk
hoe zij dit voor elkaar krijgen. De CEO
van SciSports, Vincent van Renesse van
Duivenbode, licht het toe: “Bij SciSports
hebben we unieke datamodellen
ontwikkeld. Het belangrijkste onderdeel
is de SciSkill, heel simpel gezegd, is het
een Index. Het is vergelijkbaar met de
AEX, alleen is de SciSkill niet gedreven
door vraag & aanbod, maar door data. Die
index van ons is uniek.” Johan Vuegen,
Product & Customer Manager, tevens
TBK-alumnus en oud actief lid, vertelt:
“Ik vergelijk het scoutingsplatform
altijd met Funda, je kan in ons systeem
al je criteria invoeren zoals je dat ook bij
het zoeken naar een huis kan, en er rolt
een lijst uit met spelers die passen bij je
wensen en binnen je budget”.
Data verzamelen
SciSports past de modellen toe in
verschillende producten: ‘scouting’,
‘performance analyse’ en sinds kort ook
‘career advice’, dat later in dit artikel
aan bod komt. Bij de transfer van
Weghorst naar Almelo is het scouting
model van SciSports ook toegepast.
Dit model adviseert scoutingapparaten
van clubs om zich voor te bereiden
op transferperiodes. Bij performance
analyse geeft SciSports inzichten in de
fysieke en tactische prestaties van teams
en spelers door het analyseren van data.
Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken
naar het aantal sprints of naar loopacties
van spelers. Ook kijkt SciSports naar de
manier van druk zetten van teams, en
het benutten van ruimtes op het veld,
zo vertelt Vincent: “De ruimte tussen
de fysieke data en de tactiek pakken
we nu op: analyseren of een speler veel
loopt in balbezit, of juist daarbuiten, en
hoe dat zich ontwikkelt gedurende de
wedstrijd. Zo kan je zien hoe er druk
gezet wordt en welke spelers onder- of

Performance Page

juist bovenmaats presteren”. Om de
performance analyses uit te voeren,
gebruikt SciSports enorm veel data.
Johan vertelt: “Er zijn verschillende
typen data. Het meest eenvoudige
is matchsheet data, dat is data die
informatie bevat over welke spelers er
op het veld staan en wie er gescoord
hebben of een kaart hebben gekregen.
Event data is geavanceerde data, deze
data wordt vaak semiautomatisch
verzameld: hierbij worden alle events
aan de bal vastgelegd door een persoon.
Hierbij moet je denken aan passes,
tackles en onderscheppingen. Het
hangt dan af van de dataprovider
hoeveel data er verzameld wordt, maar
deze methode komt neer op twee tot
drieduizend events, oftewel datapunten,
per wedstrijd.”
Maar, zo vertelt Johan, er kan nog meer:
“Tegenwoordig wordt er ook tracking
data verzameld door videocamera’s;
gedurende een wedstrijd worden alle
spelers, (assistent-)scheidsrechters en
de bal continu gevolgd. Alle locaties
van spelers en de bal (x y-coördinaten)

worden meerdere keren per seconde
vastgelegd. Dit leidt tot miljoenen
datapunten per wedstrijd.” Johan
vervolgt over de voor- en nadelen
hiervan: “Bij tracking data weet je ook
hoe spelers die de bal niet hebben,
gepositioneerd zijn. Het nadeel van
tracking data is dat je de context mist. Je
weet namelijk niet wat voor type event
er heeft plaatsgevonden, enkel waar de
spelers stonden en de bal zich bevond.
SciSports combineert event en tracking
data om zo de meest rijke dataset te
krijgen.” En dat past SciSports ook toe
voor de Eredivisie.
SciSports koopt de data in, en verzamelt
het niet zelf. Daarvoor heeft het onder
andere een sterk partnership met
InMotio, een Nederlands bedrijf dat
juist wel die data verzamelt en wearables
(die data tracken) produceert voor
voetbal. SciSports ziet uitdagingen in
het feit dat ze data inkopen, maar geeft
aan dat ze het vooral als kansen zien: ze
hebben keuze uit vele aanbieders dus de
afhankelijkheid is niet te groot. Vincent
vergelijkt de inkoop van data met water

Vincent van Renesse van Duivenbode
Vincent van Renesse van Duivenbode begon zijn carrière als accountant bij KPMG en was
later werkzaam bij PON voordat hij zijn eigen accounting kantoor Syfer oprichtte. Hij merkte
de behoefte in de markt voor een full-service SaaS accounting platform en besloot Basecone
op te richten. Basecone groeide uit tot marktleider in Nederland voordat het in 2015
overgenomen werd door Wolters Kluwer. Vincent verliet Basecone in 2018 om eigenaar te
worden van Inmotio (ook actief in de voetbalindustrie). Sinds mei 2020 is Vincent CEO van
SciSports.
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wedstrijden beschikbaar en er is nog
veel te ontdekken. Voor clubs is het dan
ook de vraag hoe zij hun data-analisten
zo efficiënt mogelijk inzetten.
Het scoutingproduct dat SciSports
heeft ontwikkeld kun je namaken,
maar is dat wel kostenefficiënt? Clubs
komen er vaak na een tijdje achter dat
hun eigen data-analyses niet volledig
toereikend zijn. Daarom willen ze dit
dan combineren met de producten van
SciSports, aldus Johan en Vincent. De
echt grote clubs als Manchester City en
Liverpool doen vrijwel alles zelf, maar
voor de meeste clubs is dat onmogelijk.
Voetbal heeft zóveel aspecten dat niet
alles te analyseren is.

Presenting Visual

“Je doet de kraan open en je hebt het,
maar in het geval van data kan je er dan
nog niet veel mee. SciSports is heel goed
in het proces om dat wel voor elkaar te
krijgen. Wij geven er een smaakje aan,
soms verpakken we het, en in sommige
gevallen brengen we het naar je toe.
En in uitzonderlijke gevallen, waar we
steeds meer naar toe willen, pakken we
het voor je uit en geven we een uitleg
over het gebruik.”
Neemt data de rol van clubs en scouts
over?
Bij SciSports denken ze van niet.
SciSports heeft data van 180 000
spelers in huis, op basis waarvan zij
inzichten creëren voor hun klanten.
Scouts kunnen met behulp van de
software van SciSports spelers vinden
met de kwaliteiten en de potentie die
bij hun club past. Via het SciSports
platform kom je tot een lijst met
voor jou interessante spelers, maar
de scouts zullen sowieso zelf op pad
moeten om die spelers te gaan bekijken.
SciSports gaat dus niet op de plek van
de scouts zitten. Vincent: “We helpen

om beslissingen ergens op te baseren,
maar wij maken die beslissingen niet.
Weerapps laten ook op basis van data
zien wat het weer ongeveer wordt,
maar je beslist zelf of je een paraplu
meeneemt en of je een warme trui of
juist een T-shirt aantrekt”.
Vincent voegt hieraan toe dat data ook
lang niet alle informatie kán bevatten.
Het mentale aspect ontbreekt in data.
Zo wist Guardiola dat City veel druk
moest zetten op de jonge Nederlandse
verdediger van PSG, Mitchel Bakker.
Dat vertellen de modellen van SciSports
niet zomaar. Johan: “Het gebeurt
soms ook dat spelers enorme potentie
laten zien, ook in de data, maar dat
ze in een nieuwe omgeving toch niet
kunnen aarden en dat die potentie er
niet uitkomt.” Data is dus zeker niet
alomvattend.
Een recente trend in het voetbal is dat
steeds meer clubs zelf data-analisten
aannemen om unieke modellen te
ontwikkelen en inzichten uit de data te
halen. Er is inmiddels veel data van veel

Kansen voor SciSports
Juist omdat er zoveel te analyseren
valt, zijn er voor SciSports nog genoeg
aspecten waar zij nog meer invloed
van data mogelijk zien. Een van die
gebieden is “opponent analysis”, aldus
Johan. Je weet na een tijdje in een
seizoen wel wie de best presterende
centrale middenvelders zijn, dus het
top 10 lijstje dat SciSports uit de data
haalt zal niet heel erg meer veranderen.
Maar wedstrijden kunnen elke week
veranderen. Data analisten kunnen dit
juist goed analyseren, en dat kan in een
wedstrijd het verschil maken. Omdat er
zoveel te doen is in het voetbal, moeten
clubs keuzes maken waar ze hun
mensen op in zetten, maar in dat gat kan
SciSports ook weer springen. Vincent
geeft aan dat zij hier goed voor uitgerust
zijn, een dag voor het gesprek hadden
ze net de eerste versie van “opponent
analysis” gezien, en ze verwachten dit
komend jaar uit te rollen.
Een ander gebied waar SciSports
zichzelf aan het ontwikkelen is, is het
assisteren van zaakwaarnemers. In
2016 klopte de zaakwaarnemer van

Johan Vuegen
Johan Vuegen studeerde Technische Bedrijfskunde aan de TU/e en was actief lid bij Industria.
In 2012 studeerde hij af en begon zijn carrière bij First Consulting. Eind 2018 stapte een
directe collega van Johan over naar SciSports. Johan was zo enthousiast over de combinatie
van data en voetbal dat hij snel volgde. In 2019 begon hij bij SciSports als Head of Projects.
Sinds eind 2020 is hij Product & Customer Manager en daarmee verantwoordelijk voor de
productontwikkelingen en de service richting klanten.
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Memphis Depay aan bij SciSports,
Memphis was namelijk toe aan een
transfer na zijn avontuur bij United.
Op basis van data en de wensen van
Memphis heeft SciSports gekeken welke
clubs voor Depay een vruchtbare bodem
zouden zijn. Destijds was dit nog een
relatief handmatig proces, maar sinds
begin mei is het een officieel product,
het eerdergenoemde “Career Advice”.
Zaakwaarnemers kunnen via het
platform van SciSports voor hun spelers
kijken welke clubs bij hen passen.
Johan heeft hier ook een demo van
laten zien tijdens het interview: als
zaakwaarnemer geef je aan of jouw
speler bijvoorbeeld veel speeltijd moet
krijgen, of dat het eerder gaat om het
geld. Op basis van de voorkeuren en alle
eigenschappen en kwaliteiten, de eerder
besproken SciSkill, komt er een lijst uit
met allerlei clubs die bij jouw speler
passen. In deze lijst staat ook duidelijk
afgebeeld op welke aspecten de club
overeenkomt met de wensen van de
speler; denk hierbij aan verwachte
speeltijd, verwachte ontwikkeling en
speelstijl. Hierbij wordt er gekeken
naar de huidige selectie van die clubs,
of er aflopende contracten zijn, naar
de kwaliteit van spelers, enzovoorts.
Enorm veel aspecten dus.
Amateurs

Een ander project waarmee SciSports
haar portfolio heeft uitgebreid, is de
amateursport. In samenwerking met de
KNVB heeft SciSports een zogenoemde
speler en team index gecreëerd. Hierbij
zijn álle 1 miljoen amateurvoetballers
van Nederland geïndexeerd, zo vertelt
Johan. De resultaten van dit algoritme
kwamen verrassend goed overeen met
de veel intensievere analyse, gebaseerd
op veel meer data, die SciSports sowieso
al doet bij het profvoetbal in Nederland.
De index toont het globale niveau van
spelers en teams, en is daarmee wel veel
minder gedetailleerd.
In het amateurvoetbal is er veel minder
data beschikbaar dan bij profvoetbal,
maar op basis van de match sheets (de
deelnemers en uitslag van de wedstrijd)
kan SciSports al een behoorlijke index
maken. Het doel van de KNVB en
SciSports is het creëren van competities
waarin de teams meer aan elkaar
gewaagd zijn. Dit zorgde er in het eerste
jaar van gebruik voor dat er een derde
minder wedstrijden was met hele grote
uitslagen, zoals een wedstrijd die eindigt

in 10-0, aldus Johan. Door de index
zullen clubs die kampioen worden in
hun competitie ook niet zo snel meer
alles kunnen winnen. Hiermee creëer
je dus sterkere en eerlijkere competities.
Maar waarom houdt SciSports zich met
deze index bezig? Vincent: “We kunnen
veel leren van de data die we hieruit
krijgen. We moeten in Nederland
ook ons vertrouwen blijven houden.
We focussen ons niet alleen op de
Nederlandse markt, maar we moeten
niet vergeten dat we hier zijn begonnen
en hier een heel sterk netwerk hebben.
Door alles wat we hier doen, worden
onze processen ook beter en kunnen
we bijvoorbeeld andere internationale
klanten ook weer beter helpen. Zo’n
75% van onze omzet komt uit het
buitenland, maar Nederland blijft de
bakermat”.

Industria Podcast
Wil je meer weten over de invloed van
data science in voetbal? Luister dan naar
de Industria Podcast. In aflevering 3 van
seizoen 1 gaat Industria in gesprek met
alumnus Joris Bekkers, data analist bij de
U.S. Soccer Federation!

Hun kracht ligt bij het begrijpelijk
presenteren van inzichten uit de data en
het bieden van de juiste context zodat de
eindgebruiker weet waar hij of zij naar
kijkt. Ook proberen ze een juiste balans
te vinden in de tijd en moeite die je erin
stopt. Je kan heel veel extra analyses
doen, maar als de uitkomst hiermee niet
wijzigt is dat het niet waard.

Kansen voor TBK’ers

Is Nederland dus een pionier op het
gebied van data science in sport?
Volgens Vincent en Johan is dat voor
voetbal enigszins het geval. Je merkt
wel dat Nederland een heel innovatief
land is, wat je dan weer terugziet in het
voetbal en bij de clubs. De KNVB heeft
zelfs een heel Innovatiecentrum waar
meerdere partijen bij zijn aangesloten.
Toch is het zo dat in bijvoorbeeld de
Verenigde Staten data science een
veel grotere rol speelt in sport. En op
het gebied van voetbal zijn Engelse
voetbalclubs koploper. Clubs in de
premier league hebben vaak een grote
afdeling met data analisten, soms zelfs
groter dan die van SciSports.
Desondanks weet SciSports zich in
deze wereld goed staande te houden.

Vincent vult dit aan: “We zeggen het
hier ook vaak, er zijn heel veel slimme
koppen bij ons aan het werk. Maar het
gaat er niet om of je model het beste is,
het moet ook daadwerkelijk gebruikt
worden. Als je het niet simpel en goed
kunt overbrengen, heb je er niets aan.”
Johan: “Niet alle trainers en scouts
zien direct het nut in van de data, juist
die vertaalslag maken van data naar
voetbaltaal is iets cruciaals”. En hier
liggen dan ook wel kansen voor ons als
technisch bedrijfskundigen: de brug
vormen tussen de harde techniek en de
klant, het vertalen van lastige termen en
dit goed overbrengen. Dus naast dat er
kansen liggen binnen het voetbal voor
SciSports, liggen deze er zeker ook voor
ons, technisch bedrijfskundigen!

Penalty moment
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Data Driven
Een goede ontwikkeling van de kennis is essentieel voor de aanpak van een
aantal complexe uitdagingen in de samenleving. Denk hierbij aan de groeiende
tweedeling van de samenleving en de duurzaamheidskwestie. Uiteenlopende
initiatieven, van living labs tot de druktemeter, worden in Eindhoven gebruikt
om data te verzamelen, die te gebruiken en daarmee de leefbaarheid te
verhogen voor iedereen. Wethouder Stijn Steenbakker neemt ons mee door het
datalandschap van Eindhoven.

TEKST Niek de Jong DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Ethisch Verbonden
Hoe de gemeente Eindhoven data
gebruikt voor de verdeling van brede
welvaart
Big data, decision intelligence en
datagedreven werken; het zijn
allemaal woorden die je vast wel
eens voorbij hebt horen komen.
Het interpreteren van data is een
bron van informatie en daarmee
innovatie, ook voor de gemeenten in
Nederland. Hoewel de mogelijkheden
en kansen vrijwel oneindig lijken,
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komt een grote verantwoordelijkheid
kijken bij het verzamelen, beheren
en gebruiken van data. Zeker in de
publieke sector waarin gemeenten
opereren is dit van belang. Welke
data mag je bijvoorbeeld verzamelen,
en welke ook vooral niet? Hoe gaan
we verantwoordelijk om met de data
is verzameld? En welke mate van

transparantie naar de buitenwereld
moet worden aangehouden?
Hierin is moresprudentie, het leren
van afwegingen en keuzes bij ethische
dilemma’s, van essentieel belang. In
het formele circuit staat de gemeente
onder toezicht van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). Die zorgen

er weliswaar voor dat veiligheid en
vertrouwen wordt gewaarborgd, maar
eigenlijk moet er zekerheid ontstaan
over de hele keten. Steenbakkers:
“Los daarvan is ethische reflectie
eigenlijk aan de voorkant nodig;
van wat je doet. Dus dat wij aan de
voorkant goed met elkaar kijken
wat voor data we willen gebruiken
en hoe we dat ook verzamelen.” Dat
kan heel concreet gemaakt worden
met een voorbeeld van de slimme
stoplichten in Eindhoven. Deze
intelligente verkeersregelinstallaties
(iVRI’s) kunnen het verkeersaanbod
voorspellen op basis van een app op
je telefoon, en daarmee de groenen roodtijden efficiënter op elkaar
afstemmen. “Maar vervolgens ga je je
afvragen of dat betekent dat dan alle
rijke mensen, die vaak een snellere
telefoon kunnen betalen, eerder met
groen door kunnen fietsen en alle
anderen als het ware voor rood staan
te wachten. Daar vind ik nogal wat
van.”
Principes van de digitale stad

Naast de iVRI’s zijn er talloze andere
sensoren in de stad te vinden.
Hiermee moet Eindhoven koploper
zijn op het gebied van digitalisering
en daarmee zijn inwoners als eerste
laten profiteren van innovatieve
ontwikkelingen. Echter werd in 2017
al duidelijk dat het belangrijk was
hier spelregels voor af te spreken.
Daarom hebben de gemeenten
Eindhoven en Amsterdam op basis
van hun ervaringen in die tijd
principes geformuleerd om het
digitale wilde westen te voorkomen.
Deze zijn ondertussen opgenomen
door de Vereniging van Nederlandse

Living lab Stratumseind
Velen zullen bekend zijn met Stratumseind. De 250 meter lange kroegenstraat is normaliter
een bruisende plek vol gezelligheid. Op een drukke dag zijn er wel 20.000 mensen te vinden.
Om de straat veiliger en aantrekkelijker te maken, besloot de gemeente deze uitgaansplek
om te toveren tot living lab. Dit is in feite een meetinstrument in ontwikkeling waarin
bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers samen tot nieuwe producten of
diensten komen. De straat bevat sensoren die privacy ongevoelige data verzamelen. Deze
kan dan weer worden toegepast voor kleine interventies op basis van bijvoorbeeld licht.
Daarnaast kan ook geluid worden gebruikt om eerder opstandjes te detecteren. Zo ontstaan
er dus allerlei innovaties op het snijvlak van crowd management, technologie en sociologie.

Gemeenten (VNG) en moet er voor
zorgen dat het gebruik van data
gebruiksvriendelijk, veilig, transparant
en ook zeker eerlijk plaatsvindt. Ten
eerste is het daarom belangrijk dat
de digitale infrastructuur bijdraagt
aan het floreren van de stad op een
veilige, leefbare en gezonde manier.
“De openbare ruimte en diensten
ten behoeve van ons welzijn en de
leefbaarheid worden steeds meer
digitaal. Gemeenten maken daarom
gebruik van technologie en data
als middelen, waar dat het welzijn
van inwoners en de leefbaarheid
kan
verbeteren.”
Daarnaast
is
het belangrijk dat de data open,
inzichtelijk en gedeeld is, aangezien
open datasamenwerking en daarmee
innovatie stimuleert. Natuurlijk is
het wel van belang de (openbare)
veiligheid en privacy te garanderen.
Waar nodig beschermen gemeenten
dus de rechten en belangen op data van
individuen, instellingen en bedrijven.
Tevens hebben inwoners de regie op

eigen gegevens: de inwoner beslist wat
er met zijn data mag worden gedaan.
Om de data op een goede manier te
gebruiken, is het als derde belangrijk
de digitale infrastructuur voor
iedereen inzichtelijk, bruikbaar en
toegankelijk te maken. Dit faciliteert
het hergebruik van verzamelde data
en stimuleert verdere samenwerking.
Zo’n samenwerking vraagt om
een publiek privaat ecosysteem
waarin de gemeente zichzelf inzet
vanuit verschillende rollen. Zij
verbindt
overheden,
inwoners,
marktpartijen,
kennisinstellingen
en maatschappelijke organisaties
om afspraken te maken over rollen,
uitvoering
en
randvoorwaarden.
Opslag, verwerking en beheer van
data op basis van wetgeving is daarin
belangrijk om de validiteit, integriteit
en betrouwbaarheid van data te
waarborgen. Echter kan niet alles
door de wet worden gevangen en is
het domein zich ook sterk aan het
ontwikkelen. Daarom is de verbinding

Stijn Steenbakkers
Stijn Steenbakkers studeerde economie in Utrecht en Rotterdam en
diplomatie in Antwerpen. Sinds mei 2018 is hij wethouder in de gemeente
Eindhoven, de jongste van het stel. Als wethouder heeft de CDA’er de
portefeuilles van economie, Brainport Eindhoven, innovatie, onderwijs en
sport.
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biedt rond het gebruik van digitale
data, infrastructuur en technologieën.
Dit is inmiddels gevangen door de
principes van de digitale stad. Als
tweede is er de ambitie industriële
maakbedrijven in de hele keten voor
te bereiden op digitalisatie en te
onderwijzen in het gebruik van data.
Hierbij is er niet alleen focus op de
koplopers, maar op een brede groep
bedrijven, met name ook het mkb,
omdat informatiesystemen in de
hele keten van de maakindustrie met
elkaar moeten kunnen communiceren
voor een betere bediening van
de eindfabrikant. Als laatste is
connectiviteit een randvoorwaarde
die Eindhoven nodig acht om haar
innovatiekracht aan te wenden voor
het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken. Hoge snelheden en
betrouwbare
verbindingen
zijn
nodig en daarin bieden bijvoorbeeld
glasvezel en 5G uitkomst.
De 3 hoofd ambities van de BNA

vanuit gemeenten op ethische kaders
ook van belang. Als laatste moet
transparantie altijd centraal staan. In
onze digitale samenleving moet het
voor iedereen duidelijk zijn welke
apparatuur en technologie waar in de
openbare ruimte worden ingezet.
Vijf jaar vooruit

Brainport Eindhoven kent een
sterke
triple
helix
structuur,
waarin
bedrijfsleven,
onderwijsen kennisinstellingen én de 21
gemeenten
in
Zuidoost-Brabant
samenwerken.
Het
ecosysteem
van Brainport Eindhoven biedt
veel toegevoegde waarde. Dankzij
de aanwezigheid van bijzondere
expertise, talent en de sterke triple

helix structuur, draagt het bij aan
slimme,
schaalbare
oplossingen
voor mondiale maatschappelijke
vraagstukken. Dat bewijzen de talloze
innovaties die vanuit de regio nu
wereldwijd ingeburgerd zijn. Data
en digitalisatie hebben daarin altijd
een grote rol gespeeld, en zal die
ook blijven spelen. In de Brainport
Nationale Actieagenda (BNA) is de
ambitie uitgesproken om de digitale
revolutie vijf jaar voor te blijven en
zo een voorbeeld te zijn voor heel
Nederland. Dit uit zich voornamelijk
in drie ambities. Ten eerste moest er
een breed toepasbaar spelregelkader
komen,
dat
ondernemers,
maatschappelijke instellingen en
burgers duidelijkheid en vertrouwen

Uiteindelijk heeft dit alles als doel
om de brede welvaart in Eindhoven
te verhogen. Hierbij gaat het dus
niet alleen om geld, maar eigenlijk
alles wat de inwoners belangrijk
kunnen vinden. Elke Eindhovenaar
moet meeprofiteren van de digitale
transitie, op een verantwoordelijke
manier. In de monitor brede welvaart
beschrijft het CBS hoe zowel de
economische als ecologische en
sociaal-maatschappelijke aspecten van
welvaart zich ontwikkelen over tijd.
Wellicht eens leuk om naar te kijken
mocht je je vervelen tijdens de digitale
vrijdagmiddagborrel.

“Het gaat om het toelaten en bevorderen
van innovatie op een verantwoordelijke
en ethische manier.”
SCOPE JUNI 2021
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TOGETHER WE CAN

Create tomorrow’s trucks
With the technological developments of today, some real challenges
lie ahead. We are up for it. Join us via daf.com/vacancies
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“

Job van Beek
Samen ondernemen met passie, motivatie en
doorzettingsvermogen
Ik ben een geboren en getogen Tilburger. Ook
tijdens mijn studies hier in Eindhoven ben ik
in Tilburg blijven wonen en gebruik ik de plek
als mijn vaste thuisbasis. Doordeweeks ben ik
erg druk met mijn huidige studie en probeer ik
mijzelf te ontwikkelen door te ondernemen. In
de weekenden is het vaak doorwerken. Mocht
ik tijd vrij hebben in het weekend maak ik graag
tijd voor een golfmiddag bij de golfbaan Prise
d’eau in Tilburg. In 2016 begon ik mijn avontuur
aan de TU/e met de bachelor studie Technische
Bedrijfskunde. Na het afsluiten van mijn bachelor
startte ik begin dit jaar mijn master Innovation
Management.
Regula Nepos
Zoals ik hiervoor al aangaf gebruik ik Tilburg
als mijn vaste thuisbasis en dit is niet zonder
reden. Tijdens mijn tweede bachelor jaar begon
ik te ondernemen samen met een aantal
vrienden. Door elke week samen te komen en
te sparren over bepaalde vraagstukken begon
onze ondernemende carrière in de kelder bij
een vriend. Na een aantal maanden bezig te zijn
geweest begonnen we samen het bedrijf Regula
Nepos (Latijn voor Regelneven). Hierin koppelden
we betaalbare ervaren senior ondernemers
met scale-ups om zo een effectieve en nuttige
kennisoverdracht te creëren. Door zelf te fungeren
als taskforce konden wij zelf de adviezen van
de ervaren ondernemers uitwerken bij onze
klanten. In de opvolgende jaren heb ik veel mooie
projecten mogen begeleiden en leerde ik de
theoretische kennis toe te passen in de praktijk.
Ik leerde hier vooral resultaatgericht te werken en
deed ervaring op in projectmanagement.
Budgety
Toen ik ongeveer 1,5 jaar geleden een vriend
ging opzoeken in Bali kwam ik in contact met
ondernemers uit Bladel en Etten-Leur. Zij
waren druk bezig met het opstarten van online

Spotlight
Ben jij of ken jij iemand die iets opmerkelijks
heeft gepresteerd of meegemaakt? Mag
deze persoon zeker wel eens in de spotlight
gezet worden?
Neem dan contact op met SCOPE:
SCOPE@industria.tue.nl

bedrijven. Na een aantal weken veel kennis
gedeeld te hebben duurde het niet lang voordat
ook hier de krachten gebundeld werden. Eenmaal
terug in Nederland begon ik samen met een
ondernemer uit Etten-Leur het bedrijf Budgety.
Met Budgety helpen wij bedrijven om het
bedrijfsverhaal te vertellen via animatievideo’s
aan zowel bestaande als potentiële klanten. Door
een slimme werkindeling en een prachtige groep
creatieve talenten samen te brengen krijgen wij
het voor elkaar om hoge kwaliteit video’s tegen
de laagste prijzen te ontwikkelen.
Piplab
Ondanks de vooruitgang met het bedrijf Budgety
kom ik nog steeds elke week samen met de
groep van Regula Nepos. Vanwege de corona
pandemie werd het lastig om continuïteit te
blijven stimuleren van de consultancy projecten.
Echter ben je als startup flexibel en kun je snel op
kansen in spelen. Ongeveer een half jaar geleden
zijn wij met een nieuwe startup vanuit Regula
Nepos begonnen genaamd Piplab. Vanwege de
pandemie is er een groot tekort aan laboratoria
disposables (pipetpunten, centrifugebuizen
etc...) en dit gat hebben wij weten op te vullen.
In slechts een aantal maanden tijd zijn we hard
gegroeid en leveren nu aan diverse ziekenhuizen,
overheidsinstanties en commerciële bedrijven.
Ik vind het heel gaaf om zo vroeg mee te mogen
maken welke veranderingen en problemen
er om de hoek komen kijken bij snelle groei.
Dagelijks ben ik bezig met het brainstormen
over onderwerpen zoals procesoptimalisatie,
professionalisering, product diversifiëring en het
verbeteren van de marketing/sales strategie.
Al met al, heb ik met mijn ervaringen een aantal
waardevolle lessen geleerd: het belang van werken
met passie en motivatie, fouten beschouwen als
leerpunten in plaats van mislukkingen en het
belang van niet alleen je eigen ontwikkeling maar
ook die van jouw omgeving. Ik sta voor werken
met passie, motivatie en doorzettingsvermogen!

”
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Data Driven
Iedereen kent ASML, maar niet iedereen kent NTS, terwijl zij toch van grote
waarde zijn voor onder andere een grootmacht als ASML. Marcel Diemont
vertelde mij in het hoofdkantoor van NTS in Eindhoven dat er in de toekomst
veel gaat veranderen, waardoor NTS beter op de kaart komt te staan. Het
hoofdkantoor is momenteel de werkplek van circa. 400 medewerkers, in totaal
werken wereldwijd zo’n 1700 medewerkers bij NTS.
TEKST Marko Petkovic DESIGN Stefano Dimastrapasqua

NTS als toeleverancier voor
internationale machinebouwers
NTS is gespecialiseerd in het
ontwikkelen, maken en assembleren
van complexe (opto)mechatronische
systemen en mechanische modules
waarin precies bewegen en positioneren
cruciaal is. Het bedrijf begeeft zich in
markten waarin sprake is van ‘High
Complexity, Low Volume and High Mix’
zoals de semiconconductor , analytische
en healthcare markt. De expertise van
NTS in precisietechnologie speelt een
belangrijke factor in de machines van
internationale spelers in de hightech
zoals bijvoorbeeld ASML en Thermo
Fisher. NTS helpt de innovaties van haar
klanten te versnellen en draagt daarmee
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bij aan een duurzamere, gezondere en
toekomstbestendige wereld.
“Ze zitten hier allemaal”, aldus Marcel
die vertelt over de andere toeleveranciers
in de regio. “Frencken, VDL, KMWE”,
in de supply chain zijn ze allemaal van
belang voor de machinebouwers in de
hightech. Hetzelfde geldt voor onze
buitenlandse vestigingen waar zich naast
de klanten vaak ook de toeleverindustrie
bevindt. Maar hoe onderscheid je je
in zo’n markt? Jarenlange ervaring in
en kennis van de maakbaarheid en
een intensieve samenwerking met de
Development & Engineering divisie

zorgt voor kostenefficiënte productie.
Klanten vertrouwen steeds meer op
de kennis van hun partners om te in
te spelen op de toenemende snelheid
van nieuwe productintroducties. Soms
vragen klanten om volledig mee te
denken over een oplossing. Maar het
komt ook voor dat klanten specificaties
aanleveren en NTS vragen om het
verder uit te werken en te produceren.
Of ze benaderen NTS alleen voor
het produceren en assembleren van
hun product. NTS biedt een bron van
technische kennis en vakmanschap en
heeft alle disciplines in huis om de klant
optimaal te bedienen.

Het belang van TBK

35
jaar
geleden
stond
informatietechnologie
(IT)
nog
in de kinderschoenen, maar deze
technologie heeft de afgelopen jaren
bij NTS een enorme ontwikkeling
doorlopen. Dat heeft het bedrijf niet
te danken aan de “Bill Gates-en” van
onze samenleving, maar eerder aan de
studenten van de opleiding Technisch
Bedrijfskundige. De tijd waarin IT
gedomineerd werd door mensen die,
met een brilletje op, hele dagen lopen
te staren naar hun computerscherm is
voorbij. Tegenwoordig is technologie
het probleem niet meer, je trekt
je creditcard erbij en je hebt de
technologie. Het meekrijgen van
de organisatie en de stakeholders is
waar de uitdaging zich bevindt. Dit
geeft technisch bedrijfskundigen een
mooie kans om zich te mengen in een
branche, waarvoor zij oorspronkelijk
niet gekozen hebben. Wat IT kan,
dat is al bekend. Maar om datgene te
realiseren wat een bedrijf wil, daarvoor
moet je toch door de gehele organisatie
heen kunnen prikken en alle processen
begrijpen. Als iemand bijvoorbeeld om
een bepaalde rapportage vraagt, dan is
het beter om eerst het gesprek aan te
gaan en je af te vragen wat degene nu
echt in je data wil zien.
Eenduidigheid

Een Excellijst bevat bepaalde data en zou
in principe hetzelfde moeten betekenen
voor iedereen. Toch? Dat blijkt in
de realiteit anders, want data kan
door verschillende mensen compleet
anders geïnterpreteerd worden. De
consistentie en de kracht van deze

Design van de nieuwe NTS campus

data wordt hierdoor ontnomen. De
afgelopen jaren heeft NTS grote
stappen gemaakt in het generaliseren
van hun data en rapportages, maar dat
is niet altijd zo geweest. Zelfs binnen
de verschillende afdelingen van NTS
werden dingen anders geïnterpreteerd,
wat gevolgen had voor de rapportages
die uitgebracht werden. Stuurde elke
afdeling eerst een losse Excellijst op
die op allerlei manier geïnterpreteerd
kon worden, tegenwoordig is dit proces
veel beter gestroomlijnd wat zorgt voor
eenduidiger besluitvorming.
Toekomstmuziek

Data speelt nu al een grote rol, maar
zal in de toekomst nog bepalender
zijn of bedrijven zich uiteindelijk wel
of niet staande weten te houden. NTS
heeft als toekomstvisie dat zij een

klantenportaal kunnen bouwen op basis
van aangeleverde data en beschikbare
kennis. In dit portaal kan de klant dan,
voordat er fysiek aan het eindproduct
gewerkt wordt, een tijdsplanning, een
kostenindicatie en ook al een digital twin
vinden. Dit is nu nog toekomstmuziek,
maar zeker een mooi streven van wat het
exploiteren van data ons kan brengen.
Volgens Marcel moeten we er wel op
letten dat er door de hoeveelheid van
beschikbare data geen rapportagecultuur
moet ontstaan. Het is niet de bedoeling
dat medewerkers een hele dag de data
in duiken en aan het einde van de dag
zeggen “Dit wist ik”. Het gaat erom dat
wij deze data gebruiken om processen
te verbeteren. Hierin kunnen technisch
bedrijfskundigen een belangrijke rol
spelen.

Marcel Diemont
Marcel Diemont is begonnen op de Fontys met de studie Bedrijfskunde. In het begin
van zijn loopbaan heeft hij projecten opgepakt bij NTS, en sinds 3 jaar zit hij er nu vast.
Momenteel is hij verantwoordelijk voor de IT van NTS wereldwijd. Daarnaast houdt hij
zich bezig met de operational technology binnen NTS en is hij Security Officer. Meerdere
rollen gecombineerd in zijn functie.
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Aan
Mondialisering
de top
4 jaar na het Brexit referendum, een half jaar sinds het doorvoeren van de
Brexit; wat zijn de gevolgen voor een handelsland als Nederland, waar de export
voor meer dan 1/3e van het Bruto Binnenlands Product beslaat? SCOPE gaat
in gesprek met Fabricio de Jonge van DPD, sinds 2018 is hij druk bezig met de
invloed van de Brexit op pakketjesbezorger DPD. Wat betekent dit voor hen, en
daarmee voor Nederland?

TEKST Lars Geerlings DESIGN Stefano Dimastrapasqua

Brexit: funest voor handelsland
Nederland?
85000. Dat is het aantal pakketjes
dat DPD elke dag naar het Verenigd
Koninkrijk vervoert. Een net zo’n grote
stroom aan pakketjes komt iedere dag
terug naar het vaste land. DPD had
eerder per pakketje 2 adressen nodig:
het adres van de zender en dat van de
ontvanger, al het andere werd voor je
geregeld. Vanwege de Brexit moet je
echter veel meer gegevens aanleveren
als klant; denk aan gewicht, waarde,
btw-nummer, een EORI-nummer en
ga zo maar door. Elk pakketje moet
namelijk twee keer langs de douane;
zowel in Nederland als in Engeland.
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Waar andere partijen als DHL en
UPS al veel ervaring hadden met het
logistieke en administratieve proces
rondom grensoverschrijdende handel,
heeft DPD zich met name gericht op
de distributie van pakketjes binnen
Europa. Er was enige douane ervaring
door de handel met Zwitserland en
Noorwegen, maar de volumes van
handel met het Verenigd Koninkrijk
vergen veel meer. “Voor DPD is,
door de vele pakketten en de relatief
lage douane ervaring, de Brexit een
groot risico met potentieel een mega
impact”, vertelt Fabricio.

Politiek in het bedrijfsleven

Vanwege deze grote impact is DPD
al jaren bezig met de Brexit. Fabricio
vertelt hoe hij in 2018 met dit project
bij DPD Nederland begon. Ondanks
dat het toen voor velen nog een “ver
van mijn bed-show” leek, zag DPD wel
al in wat voor grote gevolgen de Brexit
kon hebben. De politiek maakte het er
echter niet makkelijker op; er waren
drie pogingen nodig voor de Brexit
om eindelijk echt plaats te vinden.
In 2019 leek het er in het voor- en
najaar op dat de Brexit doorgang zou
vinden. DPD, en met hen vele andere

Fabricio de Jonge
Binnen DPD Nederland is Fabricio sinds 2018 verantwoordelijk voor het
Brexit project en sinds 2020 voor het team Projects. Binnen de afdeling
Logistics, Strategy & Development is het team Projects verantwoordelijk
voor alle multidisciplinaire projecten binnen DPD NL. Hiermee dragen
ze bij aan de strategie en ambities van DPD op de middellange en lange
termijn. Het team Projects is een dynamisch team, altijd op zoek naar
nieuwe verbeteringen en altijd bereid om met innovatieve en leuke
projecten een blijvende verbetering te realiseren. Zelf is Fabricio 46 jaar
en haalt hij altijd positieve energie uit de projecten die hij doet door
mensen en belangen samen te brengen.

bedrijven, was hier al helemaal op
ingericht: nieuwe medewerkers waren
ingewerkt, speciale systemen al in
gebruik, maar de politiek was niet zo
efficiënt. Tot twee keer toe ketste een
mogelijke deal weken, zo niet dagen,
voor het ingaan ervan af. Deze, volgens
Fabricio,
“onverantwoordelijke
politiek”, zorgde bij DPD voor een
zeer instabiel project.
Naast de directe financiële gevolgen
die het keer op keer afketsen van
de deal met zich meebracht, bleek
dit ook nog eens invloed te hebben
op de instelling van de klanten van
DPD. Fabricio vertelt hoe steeds
meer klanten, zeker de kleinere,
minder begonnen te geloven in de
Brexit. In de markt ontstond er een
soort gelatenheid, zowel hier als in
het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor
staken klanten weinig tijd in de
voorbereiding op de Brexit. Ondanks
goede communicatie vanuit DPD
naar de klanten, bleken klanten aan
het begin van dit jaar nog lang niet

allemaal te weten wat er precies nodig
was in de nieuwe situatie.
DPD UK tijdelijk stopgezet

weggewerkt werd, kon DPD UK weer
langzaamaan opschalen; te beginnen
met klanten die wel de juiste gegevens
aanleveren.

De problemen van DPD NL waren ook
te zien bij DPD UK, de afdeling in het
Verenigd Koninkrijk. Daar ging het
zelfs zo ver dat ze besloten om tijdelijk
geen pakketjes meer aan te nemen.
Fabricio: “Als pakketdienst hebben wij
geen ruimte om pakketten op te slaan.
Een pakketje blijft gemiddeld slechts
2,5 minuut in een distributiecentrum.
Als er een vrachtwagen binnenkomt,
waarvan we 80% niet kunnen
verwerken
vanwege
ontbrekende
gegevens, dan moet dit dus retour. Het
is erg lastig om het netwerk stabiel
te houden wanneer er zo’n grote
retourstroom aan wordt toegevoegd.”
Bij DPD UK resulteerde dit in een grote
achterstand in retourzendingen naar
klanten die geen correcte of volledige
gegevens hadden aangeleverd. Zo groot
zelfs, dat DPD UK begin 2021 moest
besluiten om geen pakketten meer aan
te nemen. Pas toen deze achterstand

DPD NL heeft zichzelf ook voortdurend
de vraag moeten stellen of de situatie
nog houdbaar was. Een van de
redenen hierin was dat de klanten,
soms ook doelbewust, niet allemaal al
klaar waren voor de Brexit. Dit gaf de
Nederlandse tak echter wel de tijd en
ruimte om de nieuwe systemen en
technologieën, bedoeld voor de Brexit,
in te passen. Voor de pakketjesbezorger
is het desondanks belangrijk dat de
klanten die omschakeling wel gaan
maken. Daarom steekt DPD ook veel
moeite in het helpen van klanten om
die ontwikkeling te versnellen en zo
snel mogelijk weer terug te komen
op het oude niveau. Het is overigens
niet gek dat DPD NL veel moeite in
de transitie bij klanten steekt. Het
Verenigd Koninkrijk is tenslotte samen
met Duitsland en België Nederland de
belangrijkste partner voor DPD.

“Een pakketje blijft slechts 2,5 minuut in
een distributiecentrum”
JUNI 2021 SCOPE
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Clustur structuur DPD Europa

No-deal Brexit

In december zag Nederland al even
wat de mogelijke effecten van een
Brexit zouden kunnen zijn, wanneer
er geen goede deal op tafel zou liggen.
Duizenden trucks stonden rond de
kerst uren-, en soms zelfs dagenlang
vast voor de kanaaltunnel. Dit leidde
tot veel frustratie en onbegrip bij de
chauffeurs. Fabricio: “Ook enkele
van onze chauffeurs zaten hier vast,
maar gelukkig konden we hen op
tijd thuiskrijgen voor kerst”. De
files ontstonden met name door
maatregelen vanwege de Britse
corona mutatie, maar ook omdat er
meer goederen over en weer gingen
vanwege de naderende Brexit.
Volgens
Fabricio
waren
deze
ontstoppingen het perfecte voorbeeld
van wat er zou gebeuren als er een
No-Deal Brexit plaats zou vinden. Hij
noemt het dan ook een, weliswaar
onbedoelde,
generale
repetitie;
wellicht was dit nog een extra steuntje
in de rug voor de politiek om tot
een akkoord te komen. Ondanks dat
de situatie er zeker niet op vooruit
gaat voor Nederland, idem dito voor
DPD, is Fabricio blij dat er na jaren
van onderhandelen een deal op tafel
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ligt. Het belangrijkste verschil met
de huidige situatie ten opzichte van
een zogenaamde No-deal Brexit, is de
vrijstelling van invoerrechten op de
meeste goederen. Zonder deal zouden
invoerrechten gebaseerd worden op
die van de World Trade Organisation,
die nog meer kosten en meer
administratie met zich mee zouden
brengen. Zonder deze invoerrechten
op verschillende producten zijn
de douane processen eenvoudiger,
zijn er minder strikte controles
nodig en kunnen vrachtwagens
relatief ongehinderd doorrijden. Wel
benadrukt Fabricio meermaals dat de
deal het iets minder erg maakt, maar
dat de oude situatie vele malen beter
was.
DPD NL = clusterhoofd

Zijn er dan helemaal geen voordelen
aan een Brexit? Fabricio weet die toch
al snel te vinden: “In het bedrijfsleven
brengen grote risico’s, die veel impact

“Bij 96% van de pakketjes
komt er geen mens aan te
pas”

kunnen hebben, ook megakansen met
zich mee.” Omdat de handel met het
Verenigd Koninkrijk zo belangrijk is
voor juist de Nederlandse afdeling van
DPD, heeft DPD NL zichzelf binnen
DPD Group naar voren geschoven
als clusterhoofd van Noord-Europa.
Hiermee heeft DPD NL de transitie,
die nodig is om zich voor te bereiden
op de Brexit, voor landen als Zweden,
Polen en Duitsland op zich genomen.
Waar ook andere landen, zoals
Duitsland, deze rol als clusterhoofd
op zich konden nemen, was de keuze
al snel op DPD gevallen.
In deze keuze speelt de nieuwe ‘Hub
Eindhoven’, gebouwd in 2018, een
grote rol in dit proces. DPD werkt
door heel Europa met een aantal hubs;
grote distributiecentra die kleinere
depots bevoorraden. De nieuwe hub
kwam ter vervanging van de oude hub
in Best, en is inmiddels in gebruik
in Oirschot. In deze hub komt bij
96% van de pakketjes geen mens aan
te pas. DPD NL wilde deze hub zo
snel mogelijk tot de volle capaciteit
benutten om zo snel mogelijk de
investering terug te verdienen.
Als clusterhoofd zouden er meer
pakketjes, bestemd voor het Verenigd

Koninkrijk, via deze hub worden
gedistribueerd.
Big Data

Clusterhoofd zorgt voor meer volume
en het feit dat DPD NL nu zelf
zekerheid heeft over de transitie. Maar
wellicht is er nog een belangrijker
gevolg. Vanwege de timing wist DPD
NL een zeer data-gedreven oplossing
te ontwerpen. Fabricio: “DPD NL is
niet meer een logistiek bedrijf dat
pakketjes rondbrengt, maar het is een
data bedrijf dat toevallig pakketjes
aan t rondbrengen is”. Vijf tot tien
jaar geleden was de data-gedreven
oplossing niet mogelijk geweest. Maar
zelfs de Nederlandse douane is hier
inmiddels op ingesteld. Veel meer dan
in andere landen staat de Nederlandse
douane open voor geautomatiseerde
aangiftes en hier maakt DPD dankbaar
gebruik van.
Waar concurrenten als DHL en UPS,
die al jarenlang ervaring hebben
met douanecontroles, de aangiftes
grotendeels
handmatig
moeten
verwerken, heeft DPD dit proces
vanuit een frisse blik aan kunnen
pakken. Het nadeel is dat de oplossing
niet zo simpel was als het aannemen
van extra medewerkers, maar het
grote voordeel is dat de oplossing wel
eens baanbrekend kan blijken. Dit zal
de toekomst moeten uitwijzen.
De ontworpen oplossing maakt nu
echter ook de weg vrij naar landen
buiten Europa. Fabricio voorziet

handel met Brazilië, Saudi-Arabië
maar zeker ook China. In de vorige
editie van de SCOPE lazen jullie over
de invloeden van China op Nederland.
Ook bij DPD NL speelt dit: op dit
moment wordt er over producten van
onder de €22,- geen invoerrechten of
btw betaald; dit zorgt voor veel fraude
in het papierwerk. Volgens Fabricio
zal dit binnenkort gewijzigd worden,
wat een grote invloed zal hebben op
de pakketjes uit China. Dit biedt weer
een mooie kans voor DPD om hun
Brexit oplossing ook hierop toe te
passen.

volgende: “houd marktontwikkelingen
zoals die met China in de gaten, maar
veel belangrijker: probeer iets te doen
waardoor je meer weet van data science
en het gebruik van big data. DPD staat
altijd open voor innoverende ideeën en
samenwerkingen en op het gebied van
data. En onthoud: grote risico’s bieden
mogelijkheden tot megakansen!”

Na de vraag of hij nog advies heeft voor
TBK studenten of start-ups zegt hij het

“DPD NL is niet meer een logistiek
bedrijf dat pakketjes rondbrengt, maar
het is een data bedrijf dat toevallig
pakketjes aan t rondbrengen is”
JUNI 2021 SCOPE
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Aan
Carrière
de top
Hoe ziet je werk eruit als je SAP BI Consultant bent? En wat is BI eigenlijk?
Femke Straatman kan dat als geen ander uitleggen. Zij studeerde aan de
Technische Universiteit Eindhoven en volgde daarna het SAP-traineeship van
iTrainee. Zo kwam ze terecht bij consultancybedrijf Plainwater en daar helpt ze
bedrijven dagelijks bij het oplossen van BI-vraagstukken. In dit artikel vertelt
Femke wat ze precies doet in haar rol.
DESIGN Stefano Dimastrapasqua

SAP BI Consultant - de rol van adviseur
en ontwikkelaar in één
Femke: “De belangrijkste motivatie
voor mij om te werken als SAP
BI Consultant is dat ik mensen in
staat stel om hun werk nog beter te
doen. Dat is heel dankbaar werk. Bij
Plainwater kwam ik terecht in een
relatief klein bedrijf met grote klanten.
Dat bevalt goed want de lijntjes zijn
kort en we vormen een hecht team.
Wat mij ook aanspreekt is dat we
liever een leuke opdracht kiezen, in
plaats van een groot project waar we
veel geld mee kunnen verdienen. Dat
past goed bij mij.”

SCOPE JUNI 2021

28

“Vanaf het begin draai ik hier als
volwaardig consultant mee. Ik werkte
direct mee aan projecten, pakte mijn
eigen klussen op en er werd ook meteen
om mijn mening gevraagd. We doen
hier allerlei projecten. Van advies tot
implementatie, projectmanagement,
training en beheer. Hoe het werk er
bij de klant daadwerkelijk uitziet is
heel erg afhankelijk van de klant,
het project en vooral de wensen die
je hoopt te realiseren. Ik ben zelf
veel werkzaam voor Alliander. Daar
hebben we een project- en beheerteam

dat Alliander continu ondersteunt
met BI-vraagstukken.”
Wat is Business Intelligence eigenlijk?

“Als consultant adviseer ik klanten
bij hun vragen op het gebied van
Business Intelligence (BI). Dat zit zo:
bedrijfssoftware, zoals bijvoorbeeld
SAP, bevat grote hoeveelheden data
om alle processen in de organisatie te
ondersteunen. Daarnaast gebruiken
veel bedrijven deze data ook voor
analyses en rapportages. Zo kunnen ze
belangrijke beslissingen onderbouwen

met feiten, bedrijfsprocessen slimmer
maken en/of sneller kunnen reageren
op de behoefte van klanten. Business
Intelligence is dus eigenlijk een
verzamelnaam van diverse tools
en functies waarmee bedrijven
rapportages en analyses kunnen
maken.”
Als BI-consultant help ik bedrijven om
die tools en functies te implementeren
en die dashboard, rapportages en
analyses te ontwikkelen. Denk
bijvoorbeeld aan een afdeling die meer
inzicht wil hebben in de trends binnen
een bepaald marktsegment. Daarvoor
kan je als BI-consultant een dashboard
ontwikkelen om trending topics op
social media in de gaten te houden. Of
je helpt een salesdirecteur om inzicht
te krijgen in de verkoopcijfers van al
zijn verkopers.
Wat doe je als BI-consultant?

Mijn werk als consultant begint altijd
met het begrijpen van wat klanten
willen en waarom ze dat willen. Dat
doe ik door heel veel vragen te stellen
en verschillende sessies te houden.
Vaak denken mijn collega’s en ik ook
mee met organisaties en doen we
suggesties. Bij het ene project denk
ik mee over hun financiële data, en
de volgende keer ben ik bezig met
planningsdata. Dit maakt het werk
zo afwisselend. Nadat we weten wat
een klant precies wil, denken we
samen na over een oplossing, welke
resultaten belangrijk zijn en waar we
rekening mee moeten houden bij de

ontwikkeling. Vervolgens komen we
met een voorstel.
Nadat ik een beeld heb gevormd
van de wensen van de klant ga ik de
benodigde bronnen ontsluiten; waar
moet de informatie vandaan komen?
Hier pas ik nog geen logica toe, maar
ga ik alleen op zoek naar de juiste en
correcte data. Hier kan een hoop tijd
in gaan zitten, vooral als ik dat uit
verschillende bronsystemen moet
halen om het gewenste resultaat te
bereiken. Pas daarna start het echte
modelleren en ga ik zaken inrichten
om de wensen van de klant te

realiseren. Vervolgens ga ik testen,
testen en nog eens testen, zowel alleen
als met gebruikers. Vaak doorloop ik
het proces meerdere malen om echt
tot het gewenste resultaat te komen.
Leren omgaan met verschillende type
personen

Mijn rol is best uitdagend, omdat er
altijd veel mensen betrokken zijn bij
dit soort projecten. Hierbij kan ik de
kennis die ik heb opgedaan bij iTrainee
goed toepassen. Niet alleen de ins en
outs van SAP, maar ook de soft skills
zoals presenteren en omgaan met
verschillende type persoonlijkheden.

“Als consultant denk ik samen met klanten
na over oplossingen, welke resultaten
belangrijk zijn en waar we rekening mee
moeten houden bij de ontwikkeling”
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Ik kijk daardoor ook goed naar het
type persoon waarmee ik te maken
heb en pas daar mijn tactiek ook op
aan. Hoe benader ik iemand om iets
gedaan te krijgen? Dat ligt soms in
de nauwkeurigheid van mijn e-mail
en soms juist in non-verbaal gedrag.
Het is vaak relatief simpel, maar wel
nuttig om toe te passen.
Naast mijn werk als adviseur, ben ik
bij andere projecten weer betrokken
bij het bouwen van applicaties. Daar
vervult een collega van mij dus de
rol van adviseur en ga ik daarna aan
de slag om dat wat er bedacht is uit
te voeren. Samen met de andere
bouwers gaan we dan het dashboard
of de applicatie inrichten. Daarnaast
testen we ook wat we gebouwd
hebben en dat doen we ook samen
met de users. Als bouwers krijgen
we ook wel de vrijheid om onze eigen
ideeën toe te voegen. Maar dat doen
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we wel binnen de wensen van de klant
en volgens onze eigen werkwijze.
Meestal helpen we na het bouwen ook
bij de implementatie.
Door zowel aan de advies- en
ontwikkelkant te werken, begrijp ik
veel beter waarom bepaalde keuzes
zijn gemaakt. En kan ik ook kritische
vragen stellen als ik denk dat er
mogelijk iets beter kan of niet klopt.
Vind ik beide kanten ook even leuk?
Ja, ik zou ze graag allebei blijven doen.
Maar stiekem vind ik het bouwen wel
het leukst.
Zoeken naar je passie

Met Plainwater heb ik een perfecte
match gevonden. Daar ben ik iTrainee
dankbaar voor. Ze gaven me structuur
waardoor ik nu makkelijker door
kan groeien. Ze hebben eigenlijk het
fundament gelegd. Het traineeship
was een mooie investering in mijn

toekomst, die ik iedereen aan zou
raden. Ze besteden aandacht aan wat
jij belangrijk vindt. En weet je dat nog
niet? Dan helpen ze je met het zoeken
naar jouw passie en de beste match.
En dat is in mijn ogen belangrijker
dan salaris en andere randzaken.
Wil jij net als Femke je carrière een
kickstart geven? Doe de test op
www.itrainee.nl en ontdek of jij de
perfecte match bent!

Responsible
You don’t just go to work,
you feel responsible for your project
We’re looking for
Demand Planner
Category Buyer
Category Manager
Logistics Engineer

Flexible
You decide when, where
and how much you want to work
Manufacturing
You like to think about
manufacturability when designing
Initiative
You don’t sit and wait,
you have a hands-on mentality

Have you got what it takes to become a Prodriver?
Prodrive-technologies.com/careers
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Internationaal
Within ESTIEM a data visualisation course took place in which several of our
members took place. Within this article, Maarten van der Laars and Casper van
der Schaft will elaborate on their experience within this course. Besides this,
Robert Lintzen will explain a little about setting up this course.
TEKST Robert Lintzen and Maarten van der Laars and Casper van der Schaft DESIGN Koen Hofstraat

Visual storytelling with Data
within ESTIEM
Robert Lintzen

After my Interactie board year, I
became the leader of the Analysis
Committee in ESTIEM in 2017.
The Analysis Committee uses the
business
intelligence
software
Tableau to visualise data produced
by ESTIEM. This includes the travel
data of all students but also surveys
and external sources.
During this time, I noticed the
time investment needed and
the struggle many Industrial
Engineering students have with data
visualisation. Nowadays programs
like Tableau and PowerBI make it
easy to make a simple bar chart or
even interactive visualisations with
tooltips. They do not however teach

SCOPE JUNI 2021

32

students the intricacies of making
a good visualisation. You yourself
must learn how other people view
visualisations and how to layer
information in a single view. What
biases do we all have and how can
you counter those? How can you

“Nowadays programs like
Tableau and PowerBI make
it easy to make a simple bar
chart or even interactive
visualisations with tooltips”
convince an audience of your points
and help with decision making?
In mine and other students’
experiences, universities often have a
fairly technical focus regarding data

visualisation. They explain different
graphs that can be used and let you
make an assignment focussing
on a certain piece of software or
coding language. They often do
however only quickly glance over the
storytelling and soft skills needed to
produce a good visualisation.
That’s why in 2020 together with
students from Germany and an
alumnus from Eindhoven I started
working on developing the contents
for an event on Visual Storytelling
and Data Visualisation with Tableau.
Two students from Eindhoven will
tell you more about their experience
after attending this event every
weekend for a month.

Casper van der Schaft

The core goal of this course is to
make data impactful. It teaches
and challenges you to mould raw
data into a compelling story by
making use of visualizations. For
Industrial Engineers it holds a lot of
commonalities with our educational
background spanning from data
analysis to identifying and analyzing
the target audience. Although the
course teaches you the basics of
working with visualization software
such as Tableau, it is mainly focused
on the what, why and how questions.

with examples of Hollywood
techniques. This is followed by
the science of how the ones on the
receiving end interpret your message
physiologically and psychologically.

It starts off with defining a purpose
and the story that is used to convey
the message to fulfil that purpose

All of the information taught in the
course is directly practised through
the assignments and challenges

This brings in the need to consider
the ethical side as the main goal of
data visualization is to influence the
thinking, ideas and worldviews of
people. At the same time, one should
be wary of avoiding abuse of power
of visualizations by presenting a
distorted image of reality.

which are offered between the
weekly teaching sessions in which
you can apply as much effort as you
like.
If you have the slightest interest in
data visualization or storytelling
this course which is inspiring,
educational and full of hands-on
practice is the perfect way to be
introduced to storytelling with data.

“The core goal of this course is to
make data impactful. “
Maarten van der Laars

Two of the skills I want to improve
upon during my masters Innovation
Management & Innovation Sciences
are my presentation skills and my
visualization skills. During my
bachelor and my year in the board of
Interactie, I learned the importance
of being able to effectively present
and convey a message. Not only
to inform but also to activate and
convince.

The “Visual Storytelling with Data”
event immediately caught my
attention on the ESTIEM website and
decided to apply together with some
other students from Eindhoven. It
was really fun to learn the basics of
storytelling and data visualization,
get familiarized with the Tableau
software, and compose some data
visualizations. It was inspiring to
see the infographics designed by the

participants. In the quartile after the
course, I could immediately put my
newly acquired skills into practice
for the course Data Analytics for
Business Intelligence (1BM110).
Compliments to the organisers of
this online event, I look forward
to further developing this skill and
hope to apply it during my thesis
and further career!

“In the quartile after the course, I could
immediately put my newly acquired skills
into practice “
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Alumni aan het woord
In ‘Alumni aan het woord’ komen elke SCOPE twee leden van alumnivereniging
Alumnia aan het woord. Zij vertellen over hun carrière, huidige werkzaamheden
en de relatie met hun studie.

Geert-Jan Vogels
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Ik ben afgestudeerd bij Volvo Cars en
daarna gestart als interne consultant
bij Daf Trucks in 1986. Na 4 jaar in het
Nederlandse autoproject Max Motors
gestapt dat helaas flopte. Daarna als
logistiek manager gewerkt bij De Wit
& Zonen stalen nagels en bevestigers.
In 1996 ben ik gaan werken voor
Van
Doorn
Dakspecialist
B.V.
(professionele dakbedekkingsprojecten)
en
Mawipex
B.V.
(handel
in
dakbedekkingsproducten)
Deze
bedrijven heb ik in 1998 overgenomen en
uitgebouwd. In die periode was ik 10 jaar
lang voorzitter van het pensioenfonds
van de dakdekkers en bestuurder/
voorzitter van de branchevereniging.
Er werden in die periode 3 cao’s onder
mijn leiding afgesloten. In 2012 heb
ik Mawipex B.V. en B.V.B.A (België)
verkocht aan Tectum Group uit Genk
(B). Daar ben ik tot op dit moment
lid RvB met als verantwoordelijkheid
Inkoop & Logistiek, aansturing van de
handelsbedrijven Mawipex en CPE in
Nederland. Dit familiebedrijf is vanaf
2012 gegroeid van 52 mio naar 170 mio
in 2020.

Concepten ontwikkelen en succesvol
implementeren is mooi om te zien.

Wat maakt je gelukkig in je werk?
Ik haal veel bevrediging uit de groei van
de bedrijven waar ik bij betrokken ben
en vooral uit de groei van medewerkers
die door een goede coaching zich
positief
ontwikkelen
en
steeds
meer verantwoordelijkheid nemen.

Wat is het belangrijkste dat je niet leert
op de TU/e? Wat zou je achteraf gezien
graag op jouw studiepakket hebben
willen opnemen?
Het ontwikkelen van mensenkennis is
iets wat je leert in de praktijk, met vallen
en opstaan. Daarnaast moet je soms

Wat was het belangrijkste moment in je
carrière en waarom?
De koop van de holding met
de
dakdekkersbedrijven,
de
handelsbedrijven en het onroerend
goed in 1998 was een zeer grote stap.
Ik nam een groot financieel risico en
voelde een grote verantwoordelijkheid
voor de 120 gezinnen die min of meer
afhankelijk waren van mijn aansturing
en ingrepen. Ik werd voor het eerst
zelfstandig ondernemer.
Hoe ziet op dit moment je work/life
balance eruit, en ben je daar gelukkig
mee?
Ik heb mijn bedrijven verkocht, maar
werk nog steeds alsof ik zelfstandig
ondernemer ben voor de partij die
mijn bedrijven heeft gekocht. Dit voelt
prima. Ik werk voor mijn plezier en
heb nog iedere dag veel voldoening
van het managen van diverse teams.
De ontwikkelingen zijn zeer positief en
dat motiveert enorm. Ik ben een zeer
gelukkig mens, zowel privé als zakelijk.

Geert-Jan Vogels
Leeftijd: 59 jaar
Jaar van afstuderen: 1986
Functie: Bestuurder/ lid RvB
Organisatie: Tectum Group

ook een stap durven nemen die niet
altijd gecalculeerd is, op buikgevoel.
Mijn motto is derhalve: iedere dag een
riscootje nemen.
Met de juiste mensen in zee gaan,
belangen met elkaar delen en goed
samenwerken, leidt veel sneller tot een
veel groter succes dan alleen aan een
project werken. Vertrouwen is voor mij
het belangrijkste om zaken te doen met
partijen. Als het niet goed voelt, niet
doorgaan! Ik denk niet dat dit valt te
onderwijzen, dit moet je in de praktijk
leren. Zelfvertrouwen komt trouwens
ook met de tijd, maar als je dat hebt kun
je mooie stappen maken.
Als je één van de vragen zou mogen
veranderen, welke zou dat zijn en
waarom?
Ik zou de vraag: “Wat is het belangrijkste
dat je niet leert op de TU/e? Wat
zou je achteraf gezien graag in jouw
studiepakket hebben willen opnemen?”,
willen vervangen door de vraag: “Waarin
onderscheid jij je als bedrijfskundig
manager van managers met een
andere achtergrond? In welk aspect
zit de grootste toegevoegde waarde als
bedrijfskundige?” Omdat ik het leuk
vind om te vernemen wat de specifieke
kwaliteiten zijn van bedrijfskundigen
ten opzichte van managers met een
andere achtergrond.

?
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Hans Wouters
SCOPE 1, 2021
Senior Program
Manager bij Deloitte
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Thomas Wijnberg
Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?
Na mijn afstuderen in 2015 ben ik
begonnen bij Ingram Micro. Wellicht doet
dit niet direct een belletje rinkelen, maar
zij verzorgen de logistieke afhandeling
voor klanten als bol.com en de Bijenkorf.
Hier heb ik de kans gehad om projecten
te doen in een breed spectrum, van de
logistieke processen in het warehouse
tot IT en van HR tot op de financiële
afdeling. Enorm leuk en leerzaam. In
mijn laatste functie hield ik mij bezig met
de uitzendbureaus om de pieken in de
laatste maanden van het jaar op te kunnen
vangen voor onze klanten. Een jaar
geleden ben ik overgestapt naar Alliance
Healthcare, een distributiebedrijf in
medicijnen en medische hulpmiddelen.
Ook hier houd ik me weer bezig met
een breed palet aan projecten op alle
denkbare plaatsen binnen het bedrijf.
Die diversiteit geeft enorm veel energie
en maakt iedere dag weer anders. Het
feit dat je met medicijnen bezig bent en
dat je jouw keuzes impact ziet hebben bij
eindgebruikers/patiënten geeft ook veel
motivatie.
Waar zou je, terugkijkend op je carrière
met de kennis van nu, een andere keuze
gemaakt hebben?
Mooie vraag! Ondanks mijn relatief korte
carrière heb ik al heel veel fouten mogen
maken, waar ik achteraf een andere
keuze had kunnen maken. Dit zijn de
momenten waar je van leert en een
volgende keer andere keuzes maakt. Vaak
zijn dit werkinhoudelijke keuzes geweest,
wat betreft mijn carrière had ik nog geen
betere keuzes kunnen maken. Tot nu toe
enorm veel geleerd, en, erg belangrijk,
heel veel plezier gehad en leuke collega’s
om me heen.
Is er een stap in je carrière die bepalend is
geweest en zo ja welke?
De eerste stap, de keuze voor mijn eerste
bedrijf. Het is toch de plek waar je voor het
eerst echt kennis maakt met het werkende
leven. Hier heb ik de ruimte gekregen om

leuke dingen op te pakken, maar ook om
fouten te maken. Ik heb bijzonder veel
geluk gehad met mijn eerste manager
hier, die mij zowel werkinhoudelijk als
persoonlijk heeft uitgedaagd, gecoacht,
laten ontdekken en kritisch heeft
meegedacht.
Onder het motto ‘Never waste a good
crisis’, wat heb jij veranderd door Corona?
Ik ben wat flexibeler geworden in mijn
werktijden en ik heb aan de andere kant
juist wat routines ingebouwd.
De verminderde reistijd levert tijdswinst
op en geeft meer rust op het moment dat
je je focust op een zelfstandige taak.
Aan de andere kant heb ik juist wat
vaste momenten ingebouwd om ook de
privé-werk balans te blijven bewaken.
Sporten draagt daar op allerlei manieren
aan bij en de avonden met vrienden in
klein gezelschap met wat meer diepgang
in de gesprekken ben ik nog meer gaan
waarderen.

Thomas Wijnberg
Leeftijd: 28
Jaar van afstuderen: 2015
Functie: Business Analyst
Organisatie: Alliance Healthcare

Welk advies zou je huidige studenten mee
willen geven?
Volg je gevoel. Heel veel keuzes zijn te
beredeneren en via lijstjes af te vinken.
Onbewust is er echter ook het gevoel
dat je bij beslissingen hebt. Je hebt de
laatste jaren veel kennis opgedaan en veel
geleerd. Durf daarom ook te vertrouwen
op je gevoel en te doen wat goed voelt voor
je.
Als je één van de vragen zou mogen
veranderen, welke zou dat zijn en
waarom?
Ik zou de vraag: “Onder het motto ‘Never
waste a good crisis’, wat heb jij veranderd
door Corona?”, willen vervangen door de
vraag: “Een technisch bedrijfskundige
weet vaak goed te kijken naar het grotere
plaatje. Stel, je mag een week ruilen met
Mark Rutte en Nederland is jouw BV,
welke 2 dingen zou jij belangrijk vinden
en aanpakken?”. Omdat ik nog heel vaak
blij ben met de studiekeuze die ik toen
gemaakt heb. Mede door de breedte

Kees Zwaan

Hugo Camp
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Manager Replenishment
bij Makro

Manager Attractries bij
Toverland

aan kennis en skills heb ik veel lol in
mijn werk. Daarom denk ik dat we ook
uitstekende premiers kunnen leveren. Ik
ben benieuwd hoe de volgende alumnus
hier naar kijkt.
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Alumnia Bestuursupdate
Beste alumni,
Inmiddels zitten we alweer ruim een
jaar thuis en kunnen we hopelijk
over een tijdje weer terug naar het
oude normaal (of is dat dan weer het
nieuwe normaal?). De crisis heeft ons
voor nieuwe uitdagingen gesteld. Wij
zijn trots dat ook onze alumni hebben
bijgedragen om deze uitdagingen op te
lossen.
In een serie Keynotes, waarvan de
eerste op 2 juni zal plaatsvinden (op het
moment van schrijven), wordt vanuit
verschillende perspectieven het virus
belicht. Het belooft een erg interessante
reeks te worden waar we jullie van harte
voor uitnodigen, dus houdt je e-mail in
de gaten voor de volgende data.
Het Coronavirus houdt Nederland,
en de rest van de wereld, al ruim een
jaar in zijn greep. Op 27 februari
2020 werd de eerste besmetting in
Nederland vastgesteld en sindsdien
zijn er ruim 1,6 miljoen bevestigde
besmettingen gemeld. Op vele vlakken
zoals onze gezondheid, het onderwijs,
de manier van leven en werken heeft
het virus een flinke impact. Gelukkig
zitten we sinds de start als Nederland
niet stil, we hebben onze flexibiliteit en
deskundigheid getoond als het aankomt
op het in controle krijgen van het virus.
Denk hierbij aan het opzetten van
het Landelijk Coördinatiecentrum
Patiënten
Spreiding
(LCPS)
in

maart 2020. Vanuit hier worden
COVID-patiënten verspreid over de
11
Nederlandse
ziekenhuisregio’s
waardoor de werklast van de COVIDzorg evenredig over het land wordt
verdeeld. Dagelijks wordt de bezetting
en capaciteit per ziekenhuis gemonitord
om de zorg door het gehele land zo goed
mogelijk in balans te houden. Sinds de
start van de tweede golf in september
2020 zijn er door het LCPS al meer dan
3500 patiënten verplaatst.
Daarnaast
hebben
Nederlandse
wetenschappers vanuit vele disciplines
een grote bijdrage geleverd. Buiten
de medische disciplines hebben we
vragen beantwoord als: Hoe houden we
de economie draaiende? Hoe zorgen
we ervoor dat mensen de anderhalve
meter in acht nemen en mondkapjes
dragen? Hoe gaan we eenzaamheid,
angst en depressie tegen? Antwoorden
op deze vragen helpen de overheid in
het bepalen van beleid en het opstellen
van steunpakketten voor onder andere
de economie en het welzijn.
Om uiteindelijk grip te krijgen op het
virus is wereldwijd gestart met het
vaccineren. Sinds de eerste prik op
6 januari 2021 zijn er in Nederland
ruim 5 miljoen vaccins gemeld.
Onderzoek heeft laten zien dat de
prikcapaciteit drie keer hoger is met
een doordacht logistiek concept. Dit
maakt ook dat verschillende logistieke

Alumnia is de alumnivereniging van
Technische Bedrijfskunde en Technologie
Management van de TU Eindhoven. Wij zijn
een platform voor alumni en aankomende
alumni om van elkaars contacten, relaties,
competenties, kennis en ervaringen te
profiteren. Leden van alumnivereniging
Alumnia organiseren bijeenkomsten
waarbij u als alumnus altijd welkom bent.

professionals zijn aangesloten bij het
vaccinatieprogramma waarin zowel
een kort- als lange termijnplan wordt
uitgestippeld op onder andere het
plannings- en vervoersvraagstuk.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden
van onderwerpen die aan bod kunnen
komen tijdens de Keynotes. De eerste
Keynote zal worden gepresenteerd door
alumni Jan Fransoo (tevens visiting
professor aan de TU/e) en Paul Enders.
Zij nemen je mee in hun bijdrage aan
de vaccinatiecampagne en hun zicht op
de grootste onopgeloste problemen. We
hopen jullie, digitaal, te zien!
Namens het Alumnia bestuur,
Martijn van Aspert
Voorzitter Alumnia

Activiteitenoverzicht
02
JUN

Keynote

How TU/e alumni contributed to the Duth vaccination campaign

Wo 02 Juni 2021
19:30
Online
Gratis

Houd alumnia.nl in de gaten om je in te schrijven.

SCOPE JUNI 2021

36

Column

Data in society
Data is niet objectief. Datapunten
zijn objectief, maar daar blijft
het bij. Data wordt verzameld en
verwerkingsmodellen
worden
geschreven door mensen. En (gelukkig)
zijn wij nu eenmaal niet objectief. Maar
dit zorgt ook voor problemen.

FOTO Bart van Overbeeke

Een bekend probleem met data
verzameling
komt
uit
in
de

gezondheidszorg. Een aantal jaar
geleden kwam uit dat hartonderzoek
alleen werd gedaan bij mannen. Dat
maakt de data die verzameld is niet
verkeerd, maar de methode voor de
data verzameling wel. Hierdoor zijn
jarenlang vrouwen behandeld met
medicatie en methodes die niet geschikt
zijn voor vrouwen. Niet bewust, maar
onbedoeld seksistisch dus.
Een ander voorbeeld, over de invloed van
de modellen, doet zich voor bij diverse
sociale media platforms. De algoritmes,
de modellen, die worden geschreven om
mensen zo lang mogelijk naar de app
te laten kijken. Met als doel om zoveel
mogelijk advertenties te kunnen laten
zien. Nu blijkt dat complottheorieën en
hate-speech het enorm goed doen op
deze platforms, waardoor meer mensen
het te zien krijgen. Dit veroorzaakt
problemen tot ver buiten deze platforms.
Dit soort problemen zijn onze
verantwoordelijkheid om te voorkomen,
ons als studenten, als hoogopgeleide
werknemers en werkgevers, maar

ook gewoon als individuen in
onze samenleving. Hiervoor is het
belangrijk dat we ons bewust zijn van
de problemen die kunnen ontstaan,
en we proactief actie ondernemen om
diezelfde problemen te voorkomen. We
hebben bij Scope een overzicht gemaakt
van hoe je hier meer over kan leren.
Vakken binnen de faculteit:

•
•
•
•

Advanced research methods and
research ethics
Ethics and history of technology
Ethics and the risk society
Philosophy and ethics of AI

Kijk en luister:

•
•
•

The social dilemma
De roze revolutie
The machine ethics podcast

Vita Broeken
SCOPE Editor

Optimaal bier drinken

Een for loopje hier, een while loopje
daar. Je kan er leuk mee spelen. De
TBK’er van de toekomst gebruikt
geen grafische rekenmachine op
zijn of haar tentamens maar schrijft
een Python script op de laptop. De
studieontwijkende TBK’er van de
toekomst simuleert geen pac man meer
op zijn of haar grafische rekenmachine

(althans, daar zijn die minicomputers
toe in staat). De studieontwijkende
TBK’er van de toekomst simuleert een
compleet schaakspel om zijn of haar
winkansen te optimaliseren.
Data is leuk speelgoed, zeker als
de bouwstenen steeds toereikender
worden. Mochten we bij Industria ooit
nog een synergie willen creëren tussen
de leisure en de studiepijler, dan kan het
gebruik van data wel weer eens verdomd
interessant worden. Als eetcafé de
Spijker in de toekomst statistische
analyses zou kunnen toepassen op je
verwachtte aantal gedronken biertjes
gedurende de donderdagavond, dán
ben je pas kennis aan het toepassen in
de praktijk. De TBK’er van de toekomst:
data driven optimaal bier drinken!

Bauke Wijnands

FOTO Alesander Aydin

Toen ik het thema van deze SCOPE editie
vernam, voelde ik gelijk wat kriebels in
de maag opkomen. Als commissaris
onderwijs van Industria klinkt de term
“Data driven” natuurlijk als muziek in
de oren! Waar huidige Master studenten
hier en daar nog moeite hebben met
het werken met Python, is dat zeker
geen label dat past bij onze kersverse
Bachelor studenten. Studenten van
lichting 2019, de proefkonijnen die als
eerste hebben mogen snuffelen aan de
nieuwe opzet van de Bachelor. Het zijn
zij die al vroeg in de programeer vijver
van de TU/e worden gegooid!

Commissaris Onderwijs Industria
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Column

Cyber Pandemie
Er is licht aan het einde van de tunnel. Hoe
vaak hebben we dat toch al niet gehoord de
afgelopen tijd? Inmidels zitten we op het
moment van schrijven van deze column in
fase twee van het openingsplan, en is er
bekend gemaakt dat fase drie eerder dan
gepland zal volgen. De besmettings- en
ziekenhuiscijfers dalen, terwijl tegelijkertijd
het aantal gezette prikken aanzienlijk stijgt.
Al met al goed nieuws dus.
Zelf ben ik voor menig groepswerk ook
regelmatig weer op de uni te vinden.
Ondanks dat we met zijn allen wel zeer
effectief en efficiënt zijn geworden in het
online vergaderen, gaat er toch niets boven
een offline meeting. Elkaar weer gewoon in
de rede kunnen vallen zonder dat anderen
nog 5 seconden er doorheen praten omdat
ze een slechte verbinding hebben. Iemand
die gewoon koffie voor je haalt terwijl je
zelf gewoon lekker op je gat kan blijven
zitten. Óf wat dacht je van gewoon weer
lekker drie kwartier in de koffiekamer zitten
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terwijl je eigenlijk genoeg te doen hebt. Wat
heb ik het toch gemist dat offline meeten.
Heel rooskleurig klinkt het allemaal. Toch is
er ook nog genoeg aan te merken. Kijkend
naar het thema van deze scope, er zijn een
hoop problemen met het veilig opslaan van
privégegevens van burgers bij de GGD en
andere sites van de overheid. De afgelopen
tijd zijn er verschillende datalekken geweest
waar gegevens in criminele handen terecht
zijn gekomen. Ook blijkt er een hoop mis
te gaan bij het registeren van gezette
corona prikken. Hierdoor is het mogelijk
dat mensen niet op tijd beschikking kunnen
hebben over een Europese coronapas die
recht geeft tot het reizen naar andere
landen. Verouderde IT-systemen en teveel
verschillende systemen die niet goed op
elkaar zijn aangesloten zouden de oorzaken
zijn voor deze problemen. Sterker nog, de
systemen zouden überhaupt nooit geschikt
zijn voor een situatie als waar we nu in
zitten.

Hoe kan het toch zijn dat belangrijke en
grote organisaties als de GGD en het RIVM
hun systemen op zo’n cruciaal moment niet
op orde hebben? Misschien had Hugo de
Jonge 100 miljoen euro uit kunnen geven
aan verbeterde en/of nieuwe IT-systemen.
Dat was denk ik wel een betere investering
geweest dan aan 40 miljoen ondeugdelijke
mondkapjes zonder bon.
Dat er dus iets moet gebeuren met de ITsystemen lijkt me vanzelfsprekend. Is er niet
een technisch bedrijfskunde student die zijn
of haar Bachelor Eind Project (BEP) hierover
zou kunnen doen? Het zou namelijk toch
ongelooflijk jammer zijn, dat wanneer
we straks uit deze corona pandemie zijn,
onszelf nietsvermoedend in een cyber
pandemie hebben gestort.

Kenneth Braakman

Master student OML
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IT IS ALL
ABOUT YOU!

THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO INVENT IT.
Show the world what’s possible as you partner with large
clients to unlock hidden value. Future-proof your career as you
continuously learn and grow, both professionally and
personally. We embrace who you are and invest in your future.

