Consul
S.V.T.B. Curius

JAARGANG 20 2e EDITIE APRIL 2016

Blik op de toekomst
Hoe ver reikt jouw horizon?

VOORWOORD CONSUL

Voorwoord

Colofon
Studievereniging Curius
Jaffalaan 5
2628 BX, Delft
Eindredacteur

Ismay de Vries
Hoofdredacteur

Reinier Frölke
Redactie

Jesse Bloemhof
Willemijn de Boer
Design

Soraya van Beek
Lars Mosterd
Qualitate Qua

Anne de Boer
Foto's

S.V.T.B. Curius

Lieve lezer,
Zijn jullie ook zo blij dat de zon zo af en toe weer zijn hoofd laat zien? De lente is begonnen!
Dat betekent ook dat de zomervakantie steeds dichterbij gaat komen! Maar helaas is er
nu niet zo veel tijd om van dit zonnetje te genieten, want de tentamens komen eraan en
dat betekent hard studeren. Een pauze kan natuurlijk nooit kwaad, dus pak de Consul erbij
en ga even lekker buiten in de zon genieten van een welverdiende break van het studeren.
Deze editie van de Consul staat in het teken van de toekomst. Als je aan de
toekomst denkt, is de eerste grote vraag die naar boven komt: Hoe ziet mijn toekomst
eruit? Waar zit ik over vijf of tien jaar? Hoe ziet de wereld er dan uit? Alhoewel sommige
mensen nu misschien al een duidelijk beeld hebben van hun toekomst, is het voor de
meesten onder ons nog allemaal niet duidelijk. Misschien kom je over een paar jaar wel
te werken bij een groot consultancy bedrijf zoals Bain & Company, met wie we in deze
editie van de Consul spraken. Of misschien kom je wel in een heel ander bedrijf terecht.
Willem van Driel, de afstudeerder aan het woord die nu aan het werk is bij Adyen, is hier
een goed voorbeeld van. En wat zijn de innovaties die gaande zijn in het bedrijfsleven?
Robert Verburg is onderzoeker aan de faculteit TBM en kijkt onder andere naar zulke
vraagstukken. Hoe manage je bijvoorbeeld de innovatie van bedrijven? Meer over zijn
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werkzaamheden kun je lezen in deze Consul.
Verder is er in deze editie ook iets te lezen over het Landelijk Congres der
Bestuurskunde in het artikel “Bij ons op TB”. Voor de rubriek “TB, wat doe je ermee?”
spraken we met Danny Menken, nu succesvol CEO van Eleven Sports Network. Hij vertelt
ons hoe zijn carriere na zijn TB studie is verlopen en hoe hij terecht gekomen is waar hij nu
zit. Als je denkt aan je toekomstige werk zijn sollicitaties natuurlijk ook van groot belang.
Hoe pak je deze het beste aan? Bas van Sollicitego legt het ons uit, te vinden in het artikel
“Vaardigheden”.
Graag wil ik Reinier en Lars heel erg bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.
Voor ons drieën is dit helaas onze laatste editie van de Consul. Willemijn, Jesse en Soraya,
ik wil jullie graag veel succes wensen met het laatste half jaar. Hetzelfde geldt natuurlijk
voor de nieuwe lichting! Ik heb het onwijs naar mijn zin gehad met jullie allemaal!
Namens de Consul Commissie,
Ismay de Vries

De Consul is een officieel
orgaan van Curius,
Studievereninging aan de
faculteit Techniek, Bestuur en
Management aan de TU Delft

VAN HET 23ste BESTUUR CONSUL

Inhoud
Curius
Carrière

5

Van het 23ste bestuur

14

Agenda

Van het 23ste bestuur
Beste Curioten,

jeugd en volledige volwassenheid. Een fase waarin je meer
en meer aan jouw toekomst gaat denken. Karakteristiek is

De toekomst is niet te voorspellen. Voor nieuwsgierige

dat de vereniging jong van geest is en dat ook blijft. Hierbij

mensen onder ons een droom die helaas nooit werkelijkheid

is de keuze om te blijven vernieuwen essentieel. Hiervan is
de site een goed voorbeeld en in de nabije toekomst willen
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zal worden. Maar wat is dan bepalend voor jouw toekomst?
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Er zijn fundamentele keuzes in het leven die de richting van

we de app lanceren! Daarbij zijn we dit jaar toegetreden tot

jouw toekomst kunnen beïnvloeden. Deze keuzes maak je op

het internationale netwerk ESTIEM. Het netwerk biedt aan
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verschillende momenten in het leven. De studenten van de

studenten de mogelijkheid naar het buitenland te gaan voor

nieuwe opleiding Technische Bestuurskunde hebben destijds

korte periode en daar een activiteit naar keuze te volgen. Dit
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gekozen een studievereniging op te richten. Zo is Curius

zijn enkele voorbeelden van projecten binnen Curius die in de

ontstaan op 19 maart 1993 en stond de vereniging in de

toekomst zullen groeien. De toekomst ziet er veelbelovend uit.

kinderschoenen. Al snel leerde de vereniging op eigen benen
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staan. In het jaar 1997 schreef Toine Wittebols, president van

Terugkomend op het voorspellen van de toekomst, je kunt je

het 4e Curius bestuur, de volgende tekst in de Consul:

afvragen of je de toekomst zou willen weten. Zou je dan andere

Honours Programme

“Curius is jong en kan daarom nog lekker gekneed worden.

keuzes maken in het leven? Een vraagstuk waar iedereen een

Geen vast geroeste ‘Altijd-zo-geweest’ werkaanpak. De basis

ander antwoord op heeft.
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wordt elk jaar opnieuw gevormd door de succesnummers uit
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voorgaande jaren. En op deze nieuwe basis wordt de wijde

Terug naar de huidige tijd, het einde van periode drie is daar.

wereld om de vereniging heen verkend en worden steeds

Nog maar één periode en de zomer kan beginnen! Heel veel
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nieuwe initiatieven ontplooid“ .

succes met studeren komende tijd, we zien jullie graag in de

De jeugd is een periode waarin je gevormd wordt en gekneed,

pauze op het hok. Koffie staat klaar!
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zoals in het bovenstaande citaat beschreven staat. Curius
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erg gegroeid. Inmiddels is Curius 23 jaar en daarmee beland
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heeft zich in de kinderfase snel ontwikkeld en is daarbij ook

Namens het 23ste,

Martine Romer

in een hele andere fase, namelijk adolescentie. De fase tussen
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WAT LIGT ER IN HET VERSCHIET? CONSUL

Wat ligt er in het verschiet?
Vragen over de manier waarop je er voor staat in de toekomst zwerven bij iedereen wel
eens door het hoofd. Het gaat over vooruitzichten van verschillende tijdsperiodes en met
verschillende onderwerpen. Waar sta ik in mijn carrière over tien jaar? Hoe is mijn gezondheid
rond die tijd? Daarnaast mogen we ook de andere prangende vragen niet vergeten. Zou er
bijvoorbeeld binnen onze levensdagen nog een alternatief komen voor tandenpoetsen die
sneller is en toch de tanden goed schoonmaakt? Dit zijn vooral vragen op persoonlijk niveau,
terwijl de rest van de wereld per dag steeds verder de toekomst in gaat. Hoe je het ook bekijkt,
de toekomst brengt in ieder geval veel vraagtekens met zich mee.

Tekst Reinier Frölke
Over het algemeen is de onzekerheid van de toekomst tot
op zekere hoogte eng. Het is inderdaad vervelend dat je niet
weet wat de dag van morgen zal brengen. Daarnaast brengt
nadenken over de toekomst vaak keuzes met zich mee. Knopen
die moeten worden doorgehakt. Kiezen voor iets impliceert
meestal dat je iets anders opgeeft en daar hebben mensen een
natuurlijke afkeer voor. Maar nadenken over de toekomst hoeft
zeker geen zware kost te zijn. Het plannen van een vakantie
in de zomer bijvoorbeeld, of het jaar na je bachelor waarin je
eindelijk voor een half jaar op reis kan gaan. Ook al zijn dit
nogal luchtige voorbeelden, het laat zien dat nadenken over de
toekomst tot op zekere hoogte ruimte biedt tot dromen.
Als student hebben we inmiddels de levensfase bereikt waarin
iets meer over de toekomst moet worden nagedacht. Waar je
als basisscholier alleen nog hoefde na te denken bij wie je ging
spelen tussen de middag, moeten nu ineens de belangrijke
vragen van het leven worden beantwoord. Een voorbeeld
hiervan in de nabije toekomst is “Ga ik deze Consul helemaal
doorspitten en nóg een keer de bevestiging krijgen hoe leuk dit
blaadje eigenlijk is?”. Voor de ouderejaars TB’er moet worden
nagedacht over steden om in te wonen als hun tijd in Delft er op
zit. Als we de verrekijker nog een stuk scherper stellen zijn we
ineens 50 jaar verder. Waar zit jij als 70 plusser in je luie stoel te
genieten van je pensioen? Misschien in een huis op de Veluwe?
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Of toch aan de Côte d’Azur in Frankrijk? Vanuit randstedelijk
perspectief allebei een vorm van buitenland, maar daar moet
de basis toch nu voor worden gelegd.

TUkomst

Niet alleen wij, als individuen, maar ook instanties moeten
aan de toekomst denken. Zo probeert de TU haar positie op
de lijst van beste universiteiten te behouden. In 2016 staat de
TU Delft op plek 65 van de THE World University Ranking. Deze
test beoordeelt op basis van de mening van academici over
de kwaliteit van universiteiten, de reputatie van de instelling,
onderzoek en het aantal citaties.
In andere delen van de wereld, vooral in het Verre Oosten, wordt
door overheden momenteel veel geïnvesteerd in kennis en
innovatie. Hierdoor zal de concurrentie voor geld en talent met
andere universiteiten nog groter worden dan hij nu al is.
Ook TBM blijft in beweging om zich klaar te maken voor de
toekomst. Er is nog steeds een stijgende lijn in het aantal
aanmeldingen voor TB. Helaas weten wij allemaal dat de
capaciteit van collegezalen niet meedoet aan deze uitdijing. Dit
is echter een probleem dat over heel de TU bestaat en er wordt
aan gewerkt. Zo staan er onder andere nieuwe studieplekken
gepland op het gebied tussen IO en de Aula en dit zal vast niet
het enige zijn wat er gaat veranderen in de komende jaren.

Future van de Consul

Wij, als Consul commissie, gaan ook met de tijd mee. Dat
blijkt des te meer als terug wordt gekeken naar uitgaven van
jaren geleden. In het archief vonden we een verzameling aan
oude Consuls. In de afbeelding hiernaast is de kaft te zien van
de Consul uit maart 1998. Dit is de 10e editie van de consul
geweest. Wij moeten dus met schaamte bekennen dat deze
Consul een thema heeft dat al eerder is gebruikt…
Een kleine 20 jaar geleden gingen de grote lijnen van de Consul
namelijk over “The Future”. Zij waren toch echt eerder. In het
blaadje wordt niet specifiek gesproken over de toekomst van
de Consul, waar het vooral over uitstapjes, feestjes en de
lustrumweek ging (het eerste lustrum van Curius was in dit
jaar). Maar de toekomst heeft de Consul goed gedaan. In 1998
werd het blad nog op A5 formaat gedrukt en had de binnenkant
geen kleur. Curius en daarmee de Consul was dan ook nog
jong! Er was destijds een oplage van 550 stuks, terwijl de teller
nu op 1500 staat. Als de Consul er 20 jaar geleden zo uit zag,
hoe zal hij er dan uitzien over 20 jaar?
Met de opkomst van het internet in het achterhoofd zal het
misschien moeilijk zijn voor een traditioneel papieren blad om
zich staande te houden. Ook al is het nog zo fijn om te lezen
van een papieren medium, de kranten en tijdschriften hebben
het moeilijk. De grote kranten en tijdschriften verliezen per
jaar rond de 5% aan papieren abonnees en papieren verkoop.
De Consul die over 20 jaar zal verschijnen moet dan ook wel
behoorlijk futuristisch zijn. Over 20 jaar! Dan projecteert het
papier gewoon hologrammen in de lucht als je een bepaalde
pagina openslaat en komt daar ook nog geluid uit. Niks is te
gek in de toekomst.

Vernieuwing

De toekomst is automatisch gelinkt aan innovaties. Zeker voor
ons als studenten van de Technische Universiteit, waar de
term innovatie bijna even vaak genoemd wordt als het woord
“koffie”. Een voorbeeld hiervan is de Hyperloop.
Een team van TU studenten heeft een concept bedacht voor de

Hyperloop, een transportmiddel welke door middel van lage
druk in een buis erg economisch en duurzaam is. Hierover
is meer te lezen op pagina 23. Maar los van de TU wordt er
natuurlijk ook genoeg gedacht aan innovatie. Zo is Nike bezig
met zelfstrikkende schoenen. Met een druk op een knopje
worden je veters strak getrokken. Ook helemaal niet verkeerd.

De tijd zal het leren

De toekomst blijft voor alles en iedereen spannend. Ook al laten
we er al onze onzekerheids- en scenario-analyses op los. Er zijn
mensen die hun leven en loopbaan al hebben uitgestippeld,
maar de vraag is in hoeverre die kunnen vasthouden aan
hun wensen. Voor anderen zorgt vooruit denken alleen maar
voor hoofdpijn. Het is allebei goed, ieder zijn ding. Alleen de
tijd zal leren hoe gezond, gelukkig en succesvol we over een
aantal uren/dagen/jaren/decennia zijn. Kom maar op met de
komende tijd!
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VAARDIGHEDEN CONSUL

Onderwijspagina

Vaardigheden

Alle opleidingen van de Faculteit TBM moeten komend jaar

met een korte uitleg hoe ze een bijdrage leveren aan de

worden geaccrediteerd. De accreditatie is een keurmerk voor

onderwijskwaliteit.

de kwaliteit van een opleiding, net zoals auto’s jaarlijks een

•

APK moeten ondergaan. In Nederland is het verplicht dat

Een CRG-bijeenkomst met studenten. De vakken die de
aan de hand van verschillende aspecten.

•

Een

Modulemanagers-overleg

waarin

alle

wat ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van de opleidingen

modulemanagers bij elkaar komen. Hier worden zaken

van TBM hoog blijft en aan de eisen van de accreditatie kan

besproken die belangrijk zijn voor alle modulemanagers

voldoen. Aangezien niet alle TBM-studenten zullen weten hoe
het kwaliteitszorgsysteem van onze faculteit globaal in elkaar

Assessments worden steeds populairder in de
sollicitatieprocedure. Niet zo gek als je bedenkt dat
het een relatief betrouwbaar beeld geeft van iemands
capaciteiten. Bas Klein Geltink, sollicitatietrainer en
eigenaar van Sollicitego, helpt met zijn sollicitatietrainingen
young professionals succesvol te solliciteren. Hij geeft je
hieronder een paar slimme trucs om ook een vliegende
start te maken met je carrière!

studenten op dat moment volgen, worden geëvalueerd

opleidingen in het hoger onderwijs zich eenmaal per zes jaar
laten accrediteren. Binnen TBM is er een kwaliteitszorgsysteem

Assessments

en hier kunnen zij ervaringen uitwisselen.
•

zit, geven we hier een kort overzicht.

De opleidingscommissies (OC) zijn voor elke opleiding een
adviesorgaan voor alles wat met een bepaalde opleiding
te maken heeft. De OC geeft gevraagd en ongevraagd

De onderwijskwaliteitszorg-cyclus werkt in 4 stappen:

advies aan de opleidingsdirectie. De OC bestaat uit zowel

1.

studenten als docenten.

Kwaliteitsdefinitie: Het expliciteren van de visie op de
kwaliteit van het onderwijs.

2.

•

tussen

informatie om te bepalen welke kwaliteit daadwerkelijk

(Bijvoorbeeld: elke coördinator brengt zijn/haar concept

wordt geleverd. Hiervoor worden ‘harde’ en ‘softe’

domeinpakket in om dat af te stemmen op die van de

instrumenten voor ingezet.
3.
4.

Het Clustercoördinatoren-overleg waarin afstemming

Kwaliteitsmeting: Het verzamelen van de benodigde

clusters

een

belangrijk

aandachtspunt

is.

•

Afstudeercoördinatoren-overleg

hand van kwaliteitsnormen.

•

Overleg Inter-Facultair-Onderwijs (IFO)

•

Het Onderwijs Management Team is een adviesorgaan voor

Het

1.
2.

anderen).

Analyse: Het analyseren van verzamelde gegevens aan de
Kwaliteitsverbetering:

Welke assessments worden het meest
gebruikt?

initiëren

van

acties

ter

verbetering van het onderwijs.

het Management Team, waar alle onderwijsgerelateerde

3.

onderwerpen aan bod komen. Hier zitten de directeur
Zoals

genoemd,

worden

kwaliteitsmeting

er

‘harde’

voor
en

de

instrumenten ingezet. De ‘harde’
instrumenten

leveren

onderwijs, de verschillende opleidingsdirecteuren, hoofd

‘softe’

O&S en de IFO verantwoordelijke.
•

Adviescommissie TBM. Een aantal werkgevers wordt

in

uitgenodigd om de aansluiting van de opleiding naar

tegenstelling tot de ‘softe’

het TBM-werkveld te evalueren aan de hand van het

instrumenten kwantitatieve
gegevens op.

opleidingsprofiel, de eindtermen en het programma.
•

De

Examencommissie

stelt

onder

meer

de

examenuitslagen vast, behandelt individuele aanvragen
Onder de ‘harde’ instrumenten

tot inschaling in de studie (o.a. vrijstellingen) en treedt op

vallen de diverse enquêtes zoals de

als intermediair in geschillen tussen de student en docent.

EvaSys, de Nationale Studenten Enquête

•

en de BSc en MSc jaarrapportages. Met de
jaar geëvalueerd. De resultaten van deze instrumenten worden
besproken tijdens de verscheidene gremia.

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste
inspraakorgaan voor studenten van de faculteit TBM. De

EvaSys-vakenquête worden alle vakken minimaal eens per drie

FSR is met name betrokken bij beleidsvorming.
•

Curius is de studievereniging van de Faculteit TBM.
Curius behartigt de belangen van alle studenten
en is een belangrijke klankbordgroep binnen het

Onder de ‘zachte’ instrumenten vallen de College Responsie
Groepen (CRG) en de gremia. Hieronder staan de gremia

8
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4.

onderwijskwaliteitszorgsysteem.

5.

Het interview: Dit lijkt sterk op een kwalitatief
sollicitatiegesprek.
De praktijksimulatie: Hierin ga je een fictieve “case”
met mede-sollicitanten en/of acteurs naspelen.
Voorbeelden hiervan zijn: een ziekteverzuimgesprek, een
verkoopgesprek en het uitbrengen van een strategisch
advies aan het management.
Communicatievaardigheden: Wederom krijg je de tijd
om de “case” voor te bereiden. Het gaat hier niet om de
inhoud, maar om hoe je de inhoud brengt. “Het is de toon
die de muziek maakt!”
De intelligentietest (IQ test): Deze test is en blijft één van
de bekendste assessments! Scoor je tussen de 90 en 110
punten? Dan ben je gemiddeld intelligent. Behaal je een
lagere score? Dan moet je echt nog even oefenen!
Het persoonlijkheidsonderzoek: Deze test ga je geheid
tegenkomen, omdat steeds meer bedrijven de test online
toepassen in het begin van de sollicitatieprocedure.
Je krijgt hier een halfuur lang allemaal (ongelukkige)
stellingen naar je hoofd geslingerd waaruit je moet kiezen.

Hoe kan ik een assessment misleiden?

Eerst moet je je afvragen of je dit echt wilt. De testresultaten zijn
namelijk ook ontzettend interessant voor je eigen ontwikkeling.
Ga je de resultaten beïnvloeden, dan leer je er zelf ook niks of
minder van. Je kunt de resultaten wel positief beïnvloeden door
bijvoorbeeld te oefenen.
De praktijkassessments bij gerenommeerde assessmentbureaus zijn lastig te beïnvloeden. Of je moet net een Oscar
in de wacht gesleept hebben, anders begeef je je op glad ijs
met je amateuristische acteertalent. Van te voren samen

assessmentcases oefenen en uitgerust aan de assessment
dag beginnen, helpen je in ieder geval wel.

De intelligentietest (IQ test)

Ga gezellig met je huisgenoten vanaf je bank De Nationale IQ
Test maken. Die van 2015 staat op de website van BNN en de
nieuwe komt vanzelf op de buis. Kelly van der Veer scoorde ooit
77 punten (zwak begaafd), dus je hebt niks te verliezen!
Deze testresultaten kun je gemakkelijk beïnvloeden door
het vaak te oefenen. Op internet staan wel honderden
voorbeeldtesten voor je klaar, dus daar ben je wel even zoet
mee!

Het (online) persoonlijkheidsonderzoek

Vul deze de eerste keer in onder een andere naam en
e-mailadres. Op deze manier weet je wat je te wachten staat
en kun je oefenen. Capgemini biedt op hun website ook een
uitstekend proefassessment aan.
Omdat dezelfde vraagstelling vaker terugkomt, moet je
consistent zijn met je keuzes. Fop je de eerste stelling, maar
ben je bij de andere keren eerlijk? Dan is dat meteen (negatief)
af te lezen in het betrouwbaarheidscijfer. En wie neemt er nu
een onbetrouwbare werknemer in dienst?
Maak deze bijvoorbeeld na TB-café. Hierdoor ben je in een
vrolijke stemming en spat je enthousiasme eraf mits je
natuurlijk niet te diep in het glaasje hebt gekeken!
Meer weten? Bekijk mijn website en volg een sollicitatietraining.
Jong, net even anders dan anders en een tikje eigenwijs. Dat is
Sollicitego.

APRIL 2016
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CONSUL MANAGEMENT EN INNOVATIE

Management en Innovatie
Robert Verburg

Voor dit artikel spraken we met Robert Verburg. Hij doet op de TU Delft onderzoek op
het gebied van Management en Innovatie. Zo kijkt hij bijvoorbeeld naar het strategisch
beheer van human rescources, kennismanagement en de processen van innovatie en
technologie. Over deze onderwerpen heeft hij veel verschillende boeken en artikelen
geschreven, zoals bijvoorbeeld in het Journal of Management. Daarnaast is hij ook
onderwijsdirecteur van de TB master Management of Technology (MOT). In dit artikel
vroegen wij hem waar hij exact onderzoek naar doet en wat de betekenis hiervan in
de praktijk is. Het onderwerp ‘innovatie’ past goed in het straatje van het thema van
deze Consul.

Tekst Ismay de Vries
Kunt u iets over uzelf vertellen? Wat
heeft u gestudeerd en hoe bent u hier op
TB terecht gekomen?

Ik heb een achtergrond op het gebied van bedrijfskunde
en organisatiepsychologie. Ik ben uiteindelijk gaan
promoveren op onder andere een vergelijkende studie naar
personeelsmanagement tussen Nederland en China. Dat was
heel erg leuk. Na die studie heb ik een tijdje in de consultancy
gewerkt, vooral op het gebied van management consultancy
internationaal. Dit deed ik vooral in high-tech ondernemingen.
Mijn klanten waren vooral high-tech ondernemingen door
Europa heen. Deze hadden allemaal een behoorlijke problemen
rondom de vraag hoe je aan de juiste mensen komt, omdat
die heel erg veranderlijk zijn. De vraag is dan hoe je daar op
anticipeert. Stel je hebt mensen aangenomen die heel goed zijn
in wat ze doen. Maar je gaat volgende week ineens iets heel
anders doen, hoe ga je daar dan mee om? Met die problematiek
heb ik heel erg te maken gehad. Uiteindelijk ben ik weer de
wetenschap ingegaan en heb ik destijds bewust gekozen voor
de TU Delft, omdat ik altijd al actief was bij de technische
bedrijven. Ik zou dat heel erg missen als ik dat niet meer zou
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hebben. Ik ben hier binnengekomen op het moment dat we de
MoT-opleiding aan het vormen waren. Ik ben dus eigenlijk vanaf
het begin al bezig geweest met de vraag hoe je ingenieurs kan
verbinden met bedrijfswetenschappen.

Kunt u iets vertellen over de vakgebieden
waarin u onderzoek doet en wat deze
gebieden precies inhouden?

We hebben een onderzoeksprogramma op het gebied van
‘responsible innovation’. Als je kijkt naar innovatie, is het vooral
de vraag wat innovatie is. Voor een groot deel is dit natuurlijk
verandering op het gebied van producten, nieuwe diensten,
businessmodellen, organisatievormen en dat is vrij breed. Ik
kijk vooral naar hoe je nou alle aspecten rondom innovatie
organiseert. Hoe stimuleer je innovatie in organisaties? Dat
neemt met zich mee dat je voor een deel naar kennisprocessen
kijkt. Veel innovatie is natuurlijk kennis gedreven. Hoe genereer,
deel, gebruik en evalueer je die kennis in een organisatie? Al die
processen zijn daarvoor van belang. Ik kijk ook vooral naar zowel
de kant van leiderschap, als naar de managementpraktijkkant.
Welk type leidinggevende is nou het meest geschikt in welke
omgeving? Je hebt daarbij natuurlijk een heel gek dilemma
waarbij je enerzijds te maken hebt met controle (doen mensen
wel wat ze moeten doen?) en aan de andere kant moet je ook
ruimte geven zodat mensen fouten kunnen maken. Mensen
enerzijds vrij laten zodat ze kunnen experimenteren, maar wel
zorgen dat je de prestaties in hand houdt. Dat is heel boeiend
om onderzoek naar te doen, omdat heel veel bedrijven hier ook
mee worstelen. Hoe kun je die twee dingen nou verenigen?
Moet je op dezelfde manier belonen en beoordelen, welk type
mensen moet je binnenhalen? Je wilt natuurlijk ook meer
diversiteit, want dat leidt weer tot nieuwe ideeën. Je hebt te
maken met een hele grote complexiteit, die heel interessant is
om te onderzoeken.

U bent veel bezig met Human Resource
Management, kunt u daar iets meer over
vertellen?

Het is eigenlijk een beetje een ongelukkige term, een beetje
een rare term, omdat het erg wordt geassocieerd met
personeelsmanagement, maar zo bedoelen we het eigenlijk
niet. Het heeft vooral te maken met wie er HRM doen, dat zijn
eigenlijk niet HRM’ers, maar dat zijn managers. Dus wij richten
in het algemeen erg op managers. Dat zijn namelijk de mensen
die verantwoordelijk zijn voor het aannemen van mensen en
die zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van prestaties
en voor alle aspecten die daaraan zitten. Die term HRM wordt
eigenlijk steeds meer gewoon management, maar dan met
een hele sterke component naar personen toe. Daarmee lijkt
het ook wel weer op leiderschap. Maar je hebt het onderscheid
leiderschap, dat zijn enerzijds de leiderschapsstijlen die je hebt
en daarnaast heb je managementpraktijken, wat kan je nou
doen en bieden aan mensen in termen van belonen of trainen?
Dat zijn de managementpraktijken of de HRM-praktijken. Het
zijn de middelen die je als leidinggevende je personeel aan te
bieden hebt. Kan je mensen op een bepaalde manier selecteren,
welke beloningsmogelijkheden heb je en welke passen passen
bij wat je eigenlijk wilt?

Kunt u daar misschien een voorbeeld
van geven?

Stel, je bent een startup en hebt hier samen met een andere
student een technisch geavanceerd idee. Dan begin je een
bedrijf en het gaat hartstikke goed, je krijgt financiering en
je kan gaan groeien. Maar als je gaat groeien, heb je nieuwe
mensen nodig. Dan begint het eigenlijk, hoe doe je dat dan?
Waar zitten de mensen die je nodig hebt? En als je ze dan
gevonden hebt, hoe krijg je ze binnen in jouw bedrijf? Als je ze
dan eenmaal binnen hebt, moet je ze nog succesvol maken.
Hoe zorg je ervoor dat ze elke dag met plezier naar hun werk
komen, goede prestaties leveren en ook niet na een paar weken
weer weg gaan? Dat zijn het type vragen waar ik onder andere
naar kijk.

Hoe zorgt HRM ervoor dat een bedrijf
innoverend wordt?

Er zit altijd een heel klassiek dilemma in, enerzijds controle
en niet-controle. Er wordt altijd gezegd: je hebt controle en
je hebt commitment. Maar eigenlijk is dat veel complexer.
Op bepaalde plekken heb je natuurlijk controle nodig, zoals
bij vliegtuigonderhoud, daar wil je geen creativiteit. Voor veel
bedrijven geldt dat als je innovatie wilt stimuleren, je dan
mensen de mogelijkheid moet geven om ideeën te creëren,
maar ook om fouten te maken. Dat maakt het heel moeilijk in
organisaties. Dat moet je op een bepaalde manier organiseren.
Veel bedrijven en met name startups die groot zijn geworden
door een idee komen er op een gegeven moment achter dat
ze velen jaren bezig zijn met het uitwerken van dat idee, maar
dat nieuwe ideeën genereren helemaal geen onderdeel meer

is van de werkzaamheden van mensen. Hoe moet je dat er
dan weer inbouwen? Maar dit geldt ook juist in heel veel grote
ondernemingen. Bedrijven zoals banken hebben er vaak mee te
maken dat ze veel innovatiever moeten zijn, maar geen traditie
hebben. Bijvoorbeeld in R&D: een bedrijf als Philips heeft
zolang als ze bestaan altijd een Research en Development
gehad. Deze afdeling bestaat niet bij banken, terwijl ze wel op
dezelfde manier werken, ze moeten steeds nieuwe diensten en
nieuwe producten bedenken. Terwijl hun structuur, organisatie
en mensen daar soms onvoldoende bij passen.

Zijn de expertises van werknemers
binnen bedrijven bekend?

Bedrijven hebben heel veel experts, maar niemand weet dat
van elkaar. Heel veel bedrijven houden heel goed bij wie er voor
hen werken, maar ze ontsluiten dat niet voor de rest van het
bedrijf. Ik heb ook projecten gedaan over hoe je experts kan
vinden. Veel telefoonlijsten zijn namelijk van een naam met een
nummer, maar zonder expertise erbij. Tegenwoordig zijn er veel
(Yellow Pages) systemen die ervoor zorgen dat je te weten kan
komen wat mensen nou eigenlijk doen en welke projecten ze
in hebben gewerkt, zodat mensen elkaar ook kunnen vinden.
Want dat merken we ook, dat mensen het vaak helemaal niet
fijn vinden om alles op te gaan zoeken in allerlei manuals.
Je kan wel ontzettend veel bewaren, maar mensen praten er
liever met een collega over. Maar ook dit is weer lastig. We
kunnen tegenwoordig heel erg op afstand met elkaar werken
en technische expertise is vaak schaars, dus kunnen we dit
over grenzen heen trekken? Maar hierdoor worden toevallige
ontmoetingen tussen collega’s ook weer lastiger, die heel
effectief kunnen zijn en tot nieuwe ideeën kunnen leiden.

Kunt u iets vertellen over High
Performance Work Systems? Dat zorgt
ervoor dat medewerkers vrijwillig extra
prestaties leveren. Hoe wordt dit in de
praktijk gebracht?

We spreken ook wel van High Innovation Work Systems, we
zijn er nu mee bezig om dat verder uit te werken. Dat zijn
allerlei managementpraktijken die erop gericht zijn om tot
meer innovatief gedrag te komen. Dat is heel interessant,
we merken vooral dat het vaak begint bij de taak. Wat wil je
mensen nou eigenlijk laten doen? Als je een taak hebt die
vreselijk is om te doen, dan heb je daar ontzettend veel
managementpraktijken voor nodig om er wat van te maken.
Je moet mensen bijvoorbeeld veel belonen. Daar zit vaak heel
veel in als het gaat om innovatie, waarom zou deze baan of
deze taak aantrekkelijk voor iemand zijn? Iemand gaat daar dan
ook mee verder en kan nieuwe ideeën gaan genereren. Deze
HIWS zijn eigenlijk pakketten van managementpraktijken die bij
elkaar passen. Wij merken vaak dat het heel frustrerend is dat
veel managers eigenlijk weinig van management weten. Daar
moeten we wat aan doen, want het wordt steeds complexer.
Die Work Systems laten ook zien dat, als je bijvoorbeeld een
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heel selectief wervingsbeleid hebt, dat dan ook samen moet
gaan met een bepaald salaris. Dat is wat dat soort systemen
in zich hebben, die zijn heel erg gericht op wat je doet met je
personeel en hoe ze de communicatiesignalen opvatten. Het
feit dat het heel moeilijk is om ergens binnen te komen is een
signaal dat het een soort elite organisatie is. Dat signaal moet
in lijn zijn met de andere signalen. Als je dat onderzoekt zie je
in organisaties heel veel gemengde signalen die mensen naar
zich toe krijgen. Teamwerk is bijvoorbeeld heel belangrijk in een
organisatie, maar mensen worden er niet voor beloond.

Hoe probeert u dat dan te verbeteren?

Door vooral goed te gaan kijken naar wat wil je bereiken. De
dingen die je doet, passen die daar ook bij? Dat maakt het heel
complex, omdat het vaak dingen zijn die ooit in een bepaalde
tijd zijn geïmplementeerd en die heel goed werkten, maar niet
meer uit zichzelf mee veranderden, hoewel de organisatie dat
soms wel deed. Dat is soms heel belangrijk om te herijken naar
de veranderende omstandigheden. Dat is sowieso het geval
in het hele managementveld. Het valt altijd op dat, als je een
gemiddeld managementboek pakt, de theorieën die daarin
staan heel interessant en bruikbaar zijn, maar veel gebaseerd
zijn op traditionele werkprocessen. Terwijl veel organisaties
daar helemaal niet meer in werken, ze werken veel meer in
netwerkachtige omgevingen, ze werken op afstand. Ze werken
op een hele andere manier dan waar die theorieën voor bedoeld
zijn.

HONOURS PROGRAMME CONSUL

Hoe ziet de organisatorische top van een
organisatie het begrip innovatie? Ervaren
zij dit als iets positiefs?

Honours

Innovatie is natuurlijk voor een deel een heel breed begrip,
iedereen noemt het, iedere kruidenier, het is echt een begrip
waar je niet omheen komt. Alleen op het moment dat je echt
gaat kijken wat het nou betekent en wat je wil bereiken, dan
kan je eigenlijk niet meer concurreren wanneer je zegt dat je
efficiënter wil worden. Al die slagen zijn op de meeste plekken
wel gemaakt, dus als bedrijven willen groeien dan moeten ze
dat toch vooral hebben van nieuwe dingen. Dat zie je dus ook
om je heen, dat is heel erg leuk om te zien, dat je niet alleen
nieuwe producten en nieuwe diensten krijgt, maar ook hele
businessmodellen. Een voorbeeld is de ‘sharing-economy’ die
we nu op zien komen. Je kan wel zeggen dat we niet innoveren,
maar het is heel belangrijk om voor een economie zoals de
Nederlandse het vooral te hebben van heel veel nieuwe dingen.
Daarbij moet je ook in staat zijn om die nieuwe dingen tot een
succes te maken.

Denkt u dat bedrijven er over een aantal
jaar heel anders uit zullen zien? Welke
innovaties zullen er plaats gaan vinden
denkt u?

Ik denk dat er veel gaat veranderen, dat zie je nu al veel, er vindt
steeds meer plaats in netwerken. We zeiden vroeger altijd dat
kennis macht is, maar tegenwoordig is een netwerk macht.
Een netwerk geeft je toegang tot allerlei bronnen die belangrijk
zijn. Dat weten bedrijven ook en dat zie je ook gebeuren, dat
er steeds meer bedrijven afhankelijk zijn van de kennis van
anderen. Dat is nieuw, want hiervoor was het allemaal strikt
geheim. Sommige R&D faciliteiten waren soms zo afgelegen
zodat niemand de geheimen kon ontdekken. Dat wordt vaak
wat opengegooid nu, alhoewel het laatste woord daar nog niet
over is gezegd. We weten nog niet precies hoe dat gaat lopen.
Je ziet een bedrijf nu ook al veranderen in termen dat een bedrijf
niet altijd één ding is. Het heeft zowel een virtuele als een
fysieke kant en soms helemaal geen fysieke kant. Anderzijds
zijn organisatievormen wel nog steeds belangrijk, omdat je vaak
bepaalde diversiteit nodig hebt om tot nieuwe dingen te komen.
Als je heel kleinschalig bent en altijd maar in hetzelfde kringetje
zit, werkt dat ook niet. Er is wel behoefte aan een bepaalde
organisatievorm. Organisaties zijn ook van belang om je te
demarqueren, het werkt net als een sportteam, je wil kunnen
zeggen: wij zijn beter dan die. Dat soort interessante dingen
zijn allemaal gaande. Zijn mensen onderdeel van meerdere
organisaties? Dus blijven de organisatievormen bestaan? We
merken ook dat dingen veel makkelijker internationaliseren,
dus die vervaging van grenzen zul je blijven zien.

I am honoured: Eva Rikkers
Ik ben Eva Rikkers, 22 jaar, studeer de bachelor
Technische Bestuurskunde, zit dit jaar in de
studentenraad en ben een zeer fanatieke skiër.

Waarom doe je het Honours
Programme?

Het eerste jaar ging me goed af en ik had het idee dat ik meer
kon doen naast mijn studentenvereniging. Met Honours kon
ik het 2e jaar uitdagender voor mezelf maken. Ik doe Honours
zolang ik het leuk vind en er iets uit kan halen voor mezelf.
Mijn studie is heel erg gaaf, dus ik wil daar wel inhoudelijk bij
aansluiten. Het onderwerp consumentengedrag vind ik erg
interessant dus een deel van mijn Honours programma richt
zich op kennis daarover opdoen (bij IO).
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Over 5 jaar…

Dat is dat ik letters tel. 20 letters!

Hoop ik in het buitenland te werken. Ik weet natuurlijk niet
precies waar, maar ik hoop bij een vet consultancy bedrijf.
Iets heel wiskundigs lijkt me ook wel wat en het liefst dan
aangesloten bij mijn interesse in consumentengedrag.
Bijvoorbeeld als ik in een skigondel zit bestudeer ik het
mechanisme en de processen, zodat ik precies kan berekenen
hoe lang mensen nodig hebben om uit te stappen.

Wat is je leukste Honours vak?

Wat is Honours?

"“Ik doe het liefst elke avond wat!”"

Wat is je gekste talent?

Dat was voor mij de persoonlijk leiderschap module. Die vond
ik leuk omdat het interfacultair was en dus met studenten
van alle studies. De kracht van dat vak is dat er veel aandacht
is voor het leren kennen van jezelf. Wie ben je, wat wil je?
Dit komt tot uiting als je jouw kracht moet inzetten binnen
groepswerk. Ik heb er zelfs een startup uitgehaald! Binderdone that! genaamd.

Hoe combineer jij je studie en Honours?

Door goed te plannen, want ik werk heel gestructureerd. Ik ben
echt een pietje precies. Het vergt wel veel zelfdiscipline.

Wat zou je veranderen aan het Honours
Programme?
12

Op dit moment zit de kracht van Honours in het interfacultaire
gedeelte. Voor het facultaire gedeelte moet je veel zelf
uitzoeken en regelen. Aan de ene kant is dit goed, aan de
andere kant is het wel heel vrijblijvend zo. Daarnaast zou ik
het leuk vinden als TB Honours studenten een echte case
mochten aanpakken. We zijn hele capabele studenten, dus
het zou een goede investering zijn om ons naar een bedrijf te
laten gaan en zo de trots van de faculteit te laten zien.

Het Honours Programme Delft (HPD) is een uitdagend
aanvullend programma voor studenten die nominaal studeren.
Je kunt bijvoorbeeld zelfstandig onderzoek of projecten doen.
Een groot deel van dit programma ontwerp je dan ook zelf.
Samen met HPD studenten van andere opleidingen schrijf je
misschien een businessplan, help je een hoogleraar bij zijn
onderzoek, doe je een opdracht voor een bedrijf of organiseer
je wetenschappelijke lezingen voor medestudenten. Bij het
HPD neem je zelf initiatief, dus de mogelijkheden zijn talrijk en
afhankelijk van je eigen interesses en leerwensen.

Meer informatie over het honours programma kan je vinden op
http://honoursplatformdelft.nl/ of je kan de studenten mailen
op bestuur-hpd@tudelft.nl.
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Agenda

April
19

Damen Career Event

17

Curius meets the Company - Bearingpoint

20

AC TB-Dictee onder invloed

24

Inhousedag Policy Research Corporation

21

Lunchlezing Unilever

28-29 Liftwedstrijd

21

After IBT drinks

31

AC eind barbeque

21

Speciaalbierenborrel

3

Commissie bedank uitje

9

Bar Dies

15

Studieontbijtje

15

Algemene Leden Vergadering

22

Studieontbijtje

22-24 Batavierenrace
25-26 Landelijk Congres der Bestuurskunde
27

Koningsdagboot

Mei

14
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Mei

2-8

Interactie reis naar Warschau

9

Curius meets the company - Stork

11

Borrellezing Shell

Juni
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Bij ons op TB

Het Landelijk Congres der Bestuurskunde
Sinds september zijn acht studenten van faculteit
TBM druk bezig met de organisatie van het
Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB).
Misschien heb je er al van gehoord of ben je bij
een van de voorgaande edities geweest. Wat is
nu precies het LCB? En waar zal het congres over
gaan? In deze editie van ‘Bij ons op TB’ wordt het
allemaal besproken!

Het LCB is een jaarlijks evenement in de bestuurskundewereld.
Binnen bestuurskundig Nederland is er behoefte aan
nieuwe kennis en inzichten en vanuit die gedachte is het
congres ontstaan. Het LCB is een initiatief van het Landelijk
Overlegorgaan
Bestuurskundeverenigingen
(LOB),
een
vergadering van tien studieverenigingen waar Curius ook deel
van uitmaakt. Het doel van het LOB is om studenten uit heel
Nederland bij bestuurskunde te betrekken en te discussiëren
over actuele thema’s. Daarom vindt het LCB ieder jaar plaats
in andere een universiteitsstad van één van de aangesloten
verenigingen. Dit jaar vindt het congres plaats op maandag 25
en dinsdag 26 april in De Lindenhof in Delft.

Op zoek naar een thema

Het congres brengt studenten, professionals en wetenschappers
bij elkaar. Het doel van het congres is dat de bezoekers naar
huis gaan met nieuwe kennis, inzichten en ideeën. Het LCB is
een inhoudelijk congres waarop deelnemers nieuwe inzichten

uitwisselen over een actueel vraagstuk. Maatschappelijk
relevante thema’s als privacy, Europa, overheid bij de tijd en
Good Governance zijn voorgaande jaren aan bod geweest.
In september zijn we met zijn achten gaan brainstormen over
een thema voor het LCB 2016. We volgden het nieuws en
zochten naar een hedendaags thema. Onder andere zijn het
vluchtelingendebat en de strijd tegen IS in het Midden Oosten
voorbijgekomen. Tijdens de zoektocht naar grote vraagstukken
is duidelijk gebleken dat de wereld aan het kantelen is, ook op
het gebied van technologische innovaties.
We zijn aan het einde van de zoektocht tot een thema gekomen
dat zowel technisch als bestuurskundig interessant is,
daarom past het goed bij onze opleiding. Het thema van de
zestiende editie van het LCB is: “Alle hens aan dek! Innovatie in
stroomversnelling, met beleidsmakers aan het roer?”, dit gaat
over beleid op technologische innovaties.

Beleid op technologische innovaties

We leven in een wereld die continu in beweging is. Technologie
zit in een stroomversnelling en innovaties volgen elkaar in
een rap tempo op. Vooruitgang op het gebied van genetica,
kunstmatige intelligentie en digitalisering gaat op dit moment
met een enorme snelheid. Denk daarbij aan een zelfrijdende
elektrische auto, een 3D-geprint pistool, het kunnen aanpassen
van je DNA en binnen 30 minuten reizen van Amsterdam naar
Parijs. Deze technologieën komen in de toekomst op ons af of
zien we nu al om ons heen.
Welke rol nemen beleidsmakers aan in deze technologische
ontwikkelingen? Is het belangrijk dat deze innovaties worden
gestimuleerd, neemt de overheid een sturende rol aan op deze
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ontwikkelingen of moeten deze vernieuwingen zo veel mogelijk
worden afgeremd omdat ze te snel gaan en schadelijk kunnen
zijn op de lange termijn?
Wij merken dat het thema een drijfveer is voor veel bedrijven
en overheden. Het is een thema dat veel verschillende soorten
organisaties aanspreekt. Ze willen graag innoveren en vragen
zich af hoe ze deze technologische innovaties moeten
implementeren.

Concept van het thema

Vervolgens zijn we verder gegaan met de invulling van het
thema. Met sprekers als Mark Rutte, Ivo Opstelten, Frits
Bolkensteijn en vele anderen zijn congressen neergezet van
hoogstaand niveau. We hebben gezocht naar sprekers en
organisaties die naar aanleiding van het thema graag met
ons wilden samenwerken. Er is veel gebrainstormd over de
manier waarop we het thema konden aanbieden aan potentiële
bedrijven en sprekers. Het thema is actueel en kent een breed
draagvlak.
We zijn gaan bellen met verschillende sprekers en allereerst
diende Alex Brenninkmeijer zich aan. De heer Brenninkmeijer
heeft op meerdere voorgaande edities van het LCB gesproken
en vanuit zijn huidige functie als lid van de Europese
Rekenkamer spreekt hij graag weer een woord op het LCB 2016.
Daarnaast hebben we gezocht naar sprekers uit verschillende
vakgebieden om een zo gevarieerd mogelijk programma aan
te bieden. Zo vertelt Johan Schot (directeur Science Policy
Research Unit, Universiteit Sussex) over de geschiedenis van
innovatiebeleid, spreekt Europarlementariër Marietje Schaake
over beleid op technologische innovaties vanuit een Europese
invalshoek en laat Uri Rosenthal (oud-minister en voorzitter van
de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie) in zijn
lezing zien dat kennis- en innovatie de basis vormen
voor economische groei en het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken.
De sprekers schetsen de grote lijnen omtrent
beleid op technologische innovaties, waarna we
de verdieping hebben gezocht in de workshops.
Ingenieursbureau Arcadis benaderde ons en
gaf aan dat zij graag een workshop zouden
verzorgen over de inzet van drones bij de
inspectie van bruggen. Arcadis is op zoek naar
studenten die niet alleen naar de brug kijken,
maar systematisch kunnen denken vanuit
zowel economisch, bestuurskundig als
technisch perspectief.

bouwbedrijven, logistieke bedrijven, consultancybureaus en
vele andere soorten organisaties. De Strategy & Management
afdeling van Royal HaskoningDHV zal in hun workshop ingaan op
de bestuurlijke ambities rond energie en cleantech innovaties.
Consultancybureau AT Osborne behandelt de nieuwe Delftse
protonenkliniek HollandPTC, een miljoenenproject met een
grote technische, organisatorische en financiële complexiteit.
Strategieadviesbureau NewForesight maakt met hun nieuw
ontwikkelde raamwerk voor marktransformaties de vertaling
naar de klassieke bestuurskundige sectoren als waterveiligheid
en energievoorziening. Op die manier zijn we tot organisaties
gekomen van variërende groottes uit verschillende sectoren die
een workshop verzorgen op het congres.

Informeel contact

We willen het congres voor bezoekers interessant, maar ook
zo leuk mogelijk maken. Daarom hebben we gezocht naar
een informele wijze van contact. Deze hebben we gevonden
door het realiseren van case studies waarin topstudenten
met elkaar aan de slag gaan met een doorlopende opdracht,
aangeboden door een van onze partners, Ortec of Ahold. Ook
vonden we het leuk voor de bezoekers om een bedrijvendiner
te organiseren. Hier kunnen geselecteerde deelnemers op
informele wijze kennis kunnen maken bouw- en spoorbedrijf
Strukton, internationaal detailhandelsconcern Ahold en adviesen ingenieursbureau Tauw.
Om het congres luchtig te houden tussen de discussies en
lezingen door hebben we cabaretier Jan Jaap van der Wal
uitgenodigd om op dinsdag de innovatiemarkt te openen. Hij zal
op een komische manier ingaan op beleid op technologische
innovaties en de rol die de beleidsmakers daarin aannemen.

Tot slot

Alle Curioten zijn van harte uitgenodigd om één of beide dagen
van het Landelijk Congres der Bestuurskunde 2016 te bezoeken.
Voor meer informatie over
het congres en het kopen
van een kaartje kun je
terecht op onze website:
www.lcb.nl!

Ons idee was om het programma
van het LCB TU breed te
maken. Daarvoor hebben wij
ingenieursbureaus benaderd,
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Kwestie in het nieuws

De Amerikaanse presidentsverkiezingen
In de rubriek van ‘kwestie in het nieuws’ wordt de mening van verschillende docenten
gevraagd over een onderwerp in het nieuws. Deze kwestie wordt vanuit verschillende
uitgangspunten bekeken. In deze editie van ‘kwestie in het nieuws’ worden de Amerikaanse
verkiezingen besproken.
Tekst Jesse Bloemhof
Waar gaat het over?

De media blijven je verbazen over de verkiezingen in Amerika: voorverkiezingen,
campagnes, conventies, staatsmannen, het lijkt een groot circus. De
voorverkiezingen zijn al een tijdje bezig, maar de echte verkiezingen zijn pas
in november. Bij elke voorverkiezing stemmen de kandidaten hun tactiek en
campagne af op de bevolking. De kandidaat die al maanden het hoogste staat in de
peilingen bij de Republikeinen, Donald Trump, gelooft niet in de globale opwarming
van de aarde, wil een grote muur bouwen richting Mexico en is net als de meeste
Republikeinse kandidaten tegen homo’s. Toch begint het steeds meer op te lijken
dat hij een serieuze kandidaat is voor het Amerikaanse presidentschap. Vanuit
Westers oogpunt lijkt dit vrijwel onmogelijk in deze moderne tijd. We hebben het
hier namelijk wel over een van de machtigste posities op deze wereld.
We vroegen aan verschillende docenten hun mening over deze kwestie. Wat
voor invloed hebben deze verkiezingen op de wereld en op Nederland? Hoe zou
bijvoorbeeld de toekomst eruit zien als een type als Donald Trump president
wordt? En wat is de invloed van de Amerikaanse President op de wereldeconomie?

Beeldvorming over 'de verkiezingen'

Ernst ten Heuvelhof

Het valt niet mee om een eenduidig beeld van de Amerikaanse presidentsverkiezingen te vormen. Je eerste indruk is vaak niet
goed en moet je bijstellen. Zo kan je gemakkelijk denken dat deze verkiezingen worden uitgevochten op televisie, via commercials
en debatten tussen kandidaten, alles zorgvuldig gemanaged door de machtige netwerken, ver weg van de burgers. Maar er is ook
een andere kant. Niets is zo grassroots als de caucuses die in een aantal staten worden georganiseerd. In gymnastiekzaaltjes en
huiskamers hebben burgers een paar uur lang bijna kneuterig een serieus gesprek met elkaar waarna zij hun voorkeur aangeven.

middel-of-the-road nat’. Maar niets is minder waar. De kandidaten verschillen sterk van elkaar. Er is werkelijk wat te kiezen!
Kortom, wat moet je van de Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden? Moeilijk. Niets is wat het lijkt. Achter ieder beeld dat je
hebt, schuilt ook weer een andere waarheid. Boeiend, energiek en verrassend.

Donald Trump's Frames

Hans de Bruijn

Hoe framet Donalds Trump’s zijn boodschap? Hans de Bruijn
schreef er een essay over. Dit essay vind je op de website
van onze faculteit: www.tbm.tudelft.nl. Dit artikel is een korte
samenvatting.

1. Winnen en verliezen

Trumps centrale boodschap: Amerika wint niet meer. De
Chinezen, ISIS, de Mexicanen zijn ‘veel slimmer’ en dat zijn ze
op een oneerlijke manier. China houdt bijvoorbeeld zijn munt
kunstmatig laag. Door het ‘veel slimmer’-frame gaat het bij
ieder onderwerp op Trump’s agenda om competitie, om een
gevecht. Daardoor zijn Trump’s toespraken altijd high-energy
toespraken - er gebeurt wat als hij spreekt. Bovendien, Trump
is de good guy, die vecht voor jou.

2. De beste mensen

Trumps oplossingen? Hij gaat altijd ‘de beste mensen’ inzetten, ‘great people’, ’tough people’. China? De ‘beste zakenmensen’ gaan
internationale deals sluiten. Hij kent de beste mensen ook altijd persoonlijk. “I know our best negotiators.”

3. Ik hou van ze

Trump beledigt Mexicanen, moslims, Chinezen. Maar tegelijk: hij houdt van Mexicanen, van moslims, van Chinezen. En die houden
ook allemaal van hem. Trump is zo uiteindelijk een good guy als het om persoonlijke band gaat met wie hij beledigt, zo kun je
denken.

4. Beledigd? Mijn beleid is goed

Nog een frame als Trump beledigt: hij benadrukt hoe goed zijn beleid zal zijn. Vrouwen beledigd? ‘I would be the best for women,
the best for women's health issues’ Veteranen beledigd? ‘We’re going to take care of our vets. They're our greatest people’.

5. Geen tijd voor politieke correctheid.

Een echt Trump-antwoord op een lastige vraag. ‘I think the big problem this country has is being politically correct.’ Hij zegt dit heel
vaak - gaat niet in op kritiek, maar zegt iets over kritiek: die komt voort uit politieke correctheid. ‘So many "politically correct" fools
in our country. We have to all get back to work.’

Zo lijkt het ook dat de twee grote partijen die het politiek spectrum in Amerika vormen, de verkiezingen tot in de kleinste details
regisseren en bepalen. Deze partijen werken als geoliede rekruteringsmachines. Zij selecteren zorgvuldig hun kandidaten en
schotelen die voor aan de Amerikaanse kiezers. Wat kan een individuele Amerikaan daar tegenin brengen, zou je denken. Maar dat
is maar één kant. Het blijkt toch verrassend vaak mogelijk dat een partij zich gedwongen ziet om een outsider als haar kandidaat
te adopteren. Obama was zo’n outsider die verrassend de kandidaat van de Democraten werd en wie weet, wordt Trump nu de
kandidaat van de Republikeinen. Verrassingen zijn dus wel degelijk mogelijk.
Zo zou je denken dat de kandidaten in de bakermat van marketing die Amerika is, via uitgekiende marketing precies hebben
uitgezocht hoe je kan winnen en hoe je zeker niet wint. Het gevolg zou zijn dat kandidaten erg op elkaar lijken in hun uitspraken
en voorkeuren, gestroomlijnd en gewindtunneld door aanbevelingen van hun marketeers. Er zou dan niets te kiezen zijn, ‘één pot
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uiteindelijk zelf in controle en het maakt doorgaans je
commissie niet zoveel uit wanneer je precies afstudeert. Het
is jouw project en je moet zelf de touwtjes in handen nemen en
houden. Zolang je dat niet doet kom je niet verder. Kijk naar wat
wel kan, en niet naar wat niet kan.

Afstudeerder aan 't woord
Willem van Driel

Voor deze editie van afstudeerder aan ‘t
woord spraken we met Willem van Driel op
het kantoor van Adyen in Amsterdam waar
hij is afgestudeerd en nu tevens werkzaam
is. Lees hieronder hoe bij Adyen terecht is
gekomen en hoe hij zijn afstuderen heeft
ervaren.

Ik denk dat het tijdens het afstuderen heel erg gaat om je
probleemperceptie, dat is een van de dingen die ik het meest
onderschat heb op voorhand. Ik heb vaak moeten denken
aan de colleges van Hans de Bruijn en Ernst ten Heuvelhof:
‘It depends...’ Ik vond dat destijds een beetje vaag, maar ze
hadden wel gelijk. Als je persoon A en daarna persoon B iets
vraagt, krijg je een ander antwoord en daarom moet je zelf jouw
waarheid vinden, want een echte waarheid is er vaak niet.

"Kijk eens verder dan de consultancy- en de
reguliere TB-bedrijven."

Tekst Ismay de Vries

Zou je jezelf voor willen stellen?

Ik ben Willem van Driel, in 2009 ben ik begonnen met de
bachelor Technische Bestuurskunde in Delft. Tijdens mijn
bachelor heb ik het Energie & Industrie domein gevolgd. In drie
jaar heb ik alle vakken van mijn bachelor afgerond en daarna
heb ik voor mijn bachelor eindproject een half jaar stage
gelopen op de IT afdeling van de Rabobank. Ik vond IT eigenlijk
altijd al leuk, op de middelbare school bouwde ik websites voor
mijn eigen bedrijfje. Bij de Rabobank kwam ik erachter dat
ik IT op grotere schaal nog interessanter vond, en dat ik hier
later graag iets mee wilde gaan doen. Daarom heb ik na mijn
bachelor besloten om de switch te maken naar het Information
Architecture track binnen de SEPAM-master. Voordat ik aan m'n
master begon ben ik nog een half jaar naar Brisbane in Australië
geweest op exchange. Zo'n exchange kan ik trouwens iedereen
aanraden! En eenmaal thuis kon ik met frisse moed aan m’n
master beginnen. Ik heb de vakken van mijn master in twee jaar
afgerond en daarna ben ik begonnen met afstuderen bij Adyen.

Hoe ben jij bij Adyen terecht gekomen?

Bij het vak Software Architecture op EWI gaf Maikel Lobbezoo,
die ook in Delft heeft gestudeerd, een gastcollege. Ik had
al wel eens van Adyen gehoord maar de gedachte om er af
te studeren was nog niet eerder bij mij opgekomen. Maikel
is vanaf de oprichting van Adyen in 2009 al bij het bedrijf
betrokken en coördineert het internship programma. Het leuke
van afstuderen bij een bedrijf in plaats van aan de TU vond ik
dat je op de werkvloer van dichtbij kunt ervaren wat de impact
is van je onderzoek.
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Wat was precies je afstudeeropdracht?

.Wanneer je in Nederland iets online bestelt, dan is de kans
groot dat je met iDEAL betaalt. Wereldwijd vinden de meeste
betalingen echter plaats met credit cards. De Europese
Commissie (EC) is bezig om hier verandering in te brengen,
omdat de markt voor credit card betalingen wordt gedomineerd
door een paar grote spelers. De EC heeft eind 2015 een nieuw
type betaalnetwerk geformaliseerd: het Third Party Payment
(TPP) netwerk. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor de
ontwikkeling van een Europees iDEAL systeem.

"Ik houd er wel van om in het diepe te
springen en dan te kijken of ik kan blijven
zwemmen."
Tijdens mijn afstuderen heb onderzoek gedaan naar het risico
op betaalfraude in dit nieuwe netwerk. Ik heb mij gericht op het
TPP netwerk in de Duitse markt, daar zijn ongeveer zeshonderd
(middel)grote banken, in plaats van de grofweg vijf die we in
Nederland kennen. Dan is een systeem als iDEAL, dat 'bank
initiated' is, lastig te realiseren. Je krijgt de Duitse banken
nooit allemaal aan dezelfde tafel, daarom zijn er partijen in de
markt ontstaan die dit faciliteren. Dat is echt een TB-aspect.
Organiseer je een systeem 'top down' of 'bottom up'? In
Duitsland is het heel 'top down'.

Ik heb onderzocht hoe de nieuwe markt in elkaar zit, welke
fraudepatronen in de data te zien zijn en wat de risico's zijn.
De risico’s van iDEAL zijn goed gemanaged, maar over de
risico's op het gebied van fraude in het TPP-netwerk is eigenlijk
niks bekend. In het TPP-netwerk zie je dat het veel gaat om
kleinschalige fraude, zoals iemand die pizza gratis weet te
bestellen. Dat vraagt om een andere aanpak dan de grote
fraudeurs die de gegevens van duizenden credit cards weten
te stelen.

Welke oplossingen heeft u hier voor
onderzocht?

Ik heb twee traditionele manieren onderzocht om fraude te
bestrijden uit de credit card industrie. Je kan hiermee verdachte
transacties tegenhouden voordat ze hebben plaatsgevonden.
Maar de vraag is dan of je meer fraudeurs tegenhoudt dan nietfraudeurs. In de credit card industrie is dat punt allang bereikt,
in het nieuwe TPP-netwerk nog niet. Het alternatief is daarom
om te accepteren dat fraude plaatsvindt en om te bekijken of je
er nadat het heeft plaatsgevonden nog iets aan kunt doen. Je
laat iemand achteraf weten dat je hem hebt 'betrapt' en dat hij
toch nog moet betalen. Het klinkt heel simpel, maar het gebeurt
nauwelijks in de industrie. We hebben een experiment gedaan
en dat bleek best succesvol te zijn. En het grote voordeel is dat
je geen niet-fraudeurs tegenhoudt.

Je twijfelde of je gelijk wilde beginnen
met afstuderen na het afronden van je
vakken, waarom was dat?

Ik vond mijn studententijd leuk, ik heb het erg naar mijn zin
gehad in Delft. Als je gaat afstuderen sla je toch een ander
hoofdstuk in je leven open. Dat is echt een verandering en
verandering is altijd lastig. Maar daarom denk ik ook juist dat
een stage tijdens je afstuderen goed is. Je komt langzaam
aan een beetje in het werkende leventje. Je zit ineens elke dag
op een kantoor, maar omdat je vooral bezig bent met je eigen
project en ook nog naar de TU moet is de overgang niet zo heel
groot.

Ben je nu blij dat je meteen bent gaan
werken?

Ik ben na mijn afstuderen niet gelijk aan het werk gegaan bij
Adyen. Ik houd erg van reizen, daarom ben ik na mijn afstuderen
in Midden-America geweest om twee maanden te backpacken.
Ik kon er na mijn afstudeerborrel gewoon een punt achter zetten
en mijn tas pakken. Ik ben samen gaan reizen met Ruben, met
wie ik tegelijkertijd hier ben afgestudeerd. Net zoals ik is hij bij
Adyen aan de slag gegaan na het afstuderen. Het was leuk om

Als je nu terugkijkt op je afstuderen, is
er dan iets dat je anders hadden willen
doen of iets dat je moeilijk vond?

De probleemconceptualisatie vond ik het meest uitdagend. Of
ik in die fase iets anders had willen doen? Ik denk het niet, het
is juist heel leerzaam om het diepe in te springen. Ik kan wel
iedereen aanraden om in een vroeg stadium goede afspraken
te maken met je afstudeercommissie. Je bent als afstudeerder
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zoiets met je toekomstige collega te doen. Ik kan het iedereen
aanraden: ga er even tussenuit na je afstuderen!

Heeft u nog andere tips, speciaal voor
aankomende afstudeerders?

Mijn advies is om verder te kijken dan de reguliere niches waar
TB’ers aan de slag gaan. Relatief veel TB'ers studeren af bij
consultants. Ik vind dat ook een interessante richting, maar ik
vind het zelf leuk om in een omgeving te zitten waar je je mouwen
op kunt stropen en snel impact kan hebben. De developers
zitten hier gewoon op kantoor, als je iets wilt loop je er zo naar
toe. Bij veel consultants zitten de developers bijvoorbeeld in
India, dat zorgt voor een heel andere dynamiek. Daarnaast werk
je als consultant in opdracht van een klant, terwijl je hier voor
een bedrijf werkt waarmee je een gemeenschappelijk doelt
deelt. Dat maakt ook tijdens je afstuderen een groot verschil.

Waarom ben je hier bij Adyen gaan
afstuderen?

Zoals ik aangaf vind ik het erg leuk dat je dichtbij de business
staat. De omgeving hier op kantoor spreekt me erg aan.
Niemand loopt in pak. Daarbij is het ook een jong bedrijf, de
gemiddelde leeftijd is begin dertig.

Hyperloop

Ben je blij dat je TB hebt gedaan?

Ik heb in het verleden getwijfeld of ik echt iets technisch wilde
doen zoals computer science of toch net wat softers zoals
TB. Ik ben uiteindelijk heel blij dat ik het allebei heb gedaan. Ik
vind het leuk om met de techniek bezig te zijn, maar ik zou het
niet de hele dag willen doen. Hetzelfde geldt voor de business
georiënteerde activiteiten. Voor mij werkt de combinatie goed:
het raakvlak tussen techniek en business. Ik ben nu veel bezig
met data-analyse, dat zie ik als het technische gedeelte. Maar
vervolgens moet hier wel iets mee gebeuren, dat is dan weer
het business-gedeelte van mijn baan.

Welke TB-skills heb je gebruikt bij het
afstuderen?

In je thesis moet je een verhaal vertellen. Je moet zelf je
probleem definiëren en een goede storyline schrijven. Je moet
je onderzoeksmethoden kunnen verantwoorden en tot een
oplossing kunnen komen. Ik denk dat dit allemaal skills zijn die
je tijdens je studie op TB ruimschoots aan bod komen. Ik heb
veel terug moeten denken aan het eerstejaars vak Inleiding TB
van Alexander de Haan.

Marleen van de Kerkhof
Het TU Delft Hyperloop team is met hun concept door naar de finale van de
“Hyperloop Pod Competition” van Elon Musk. In dit artikel lees je over dit concept,
beschreven door TB´er Marleen van de Kerkhof die onderdeel uit maakt van dit team.
De toekomst van transport: De Delft
Hyperloop

De Hyperloop is het antwoord van Elon Musk op de wens
voor veilig, snel, betaalbaar en duurzaam transport. Het is
een revolutionair nieuw transportsysteem, dat mensen in
staat stelt om te reizen met een snelheid van meer dan 1000
kilometer per uur en dat voor een fractie van de energie die
conventionele transportmiddelen verbruiken. Binnen een half
uur van Amsterdam naar Parijs reizen kan vanzelfsprekend
worden met de Hyperloop.

De Hyperloop

In het kort is de Hyperloop een transportsysteem dat bestaat
uit buizen die onder zeer lage druk staan waarin capsules met
passagiers of vracht reizen. Hierdoor is de luchtweerstand zó
laag dat er bijna met de snelheid van het geluid kan worden
gereisd. De Hyperloop is echter ook een stuk goedkoper,
duurzamer en efficiënter dan bijvoorbeeld vliegtuigen. De
Hyperloop betreft niet alleen personenvervoer, maar biedt ook
allerlei mogelijkheden voor vrachtvervoer. Bedenk hoeveel
vrachtwagens de Hyperloop overbodig zal maken en wat dit
betekent voor de files en de CO2-emissies.

De achtergrond van de Hyperloop

Het concept van de Hyperloop werd voor het eerst voorgesteld
als een vaag sciencefiction idee in de jaren '70. In 2013
tilde SpaceX dit concept naar een hoger plan en Elon Musk
publiceerde een whitepaper over de Hyperloop. Sindsdien is
er wereldwijd enorm veel aandacht voor de Hyperloop. Om
de ontwikkeling van een werkend prototype te stimuleren,
lanceerde Elon Musk in 2015 de “Hyperloop Pod Competition”.
Het idee is dat studententeams en bedrijven van over de hele
wereld hun eigen Hyperloop capsule ontwerpen, bouwen en
testen.
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Delft Hyperloop

Het Delft Hyperloop team van de TU Delft vertegenwoordigt
Nederland in Musk’s wedstrijd en bestaat uit meer dan 30
studenten van alle faculteiten van onze universiteit. Delft
Hyperloop heeft begin dit jaar in Texas de eerste prijs voor
het meest innovatieve design gewonnen en is van alle 127
deelnemende internationale teams als tweede, net na MIT,
geëindigd in deze selectieronde. Dit betekent dat Delft
Hyperloop door is naar de finale die deze zomer in Hawthorne,
Californië, plaatsvindt. Daar wordt momenteel naast het
hoofdkantoor van SpaceX een testbuis van 1,6 kilometer
gebouwd waardoor de Hyperloop capsules zullen racen.

Het winnende Delft Hyperloop design

Delft Hyperloop heeft gekozen voor een ontwerp van
een capsule met een aerodynamische vorm en een
elektrodynamische ophanging. Om de capsule in de buis te
laten zweven heeft het Delftse team gekozen voor permanente
magneten. Als deze magneten, die onder de capsule zijn
geplaatst, boven een geleidende plaat, bijvoorbeeld aluminium,
bewegen, gaat de capsule vanzelf zweven. Dit minimaliseert
het energieverbruik en de aanlegkosten van het traject. De
capsule wordt op het station geaccelereerd, waarna deze naar
het volgende station zweeft en daar weer wordt afgeremd.
Bij het afremmen wordt weer energie teruggewonnen, wat
het Hyperloop-transport zeer energie-efficiënt maakt. In het
Delftse ontwerp is geen mechanisch contact, wat betekent dat
wanneer de Hyperloop-trajecten eenmaal zijn aangelegd, er
nauwelijks onderhoud is vereist.
Op het moment van schrijven is Delft Hyperloop druk bezig
met de productie en het testen van de onderdelen van de
capsule om deze op tijd mee naar Californië te kunnen nemen.
Volg de progressie op Facebook: Delft Hyperloop!
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Domeinen in 't nieuws
Transport & Logistiek
TAXI

Wordt betalen met een bankpas de nieuwe betaalwijze in
het openbaar vervoer? Als het aan de algemeen directeur
van het Rotterdamse vervoersbedrijf RET ligt wel. Daarnaast
staan de opties om met een barcode of met je smartphone
te kunnen betalen ook nog open. Op dit moment
experimenteren RET, Translink Systems (TLS) en Thales
met het invoeren van nieuwe betaalvormen in het openbaar
vervoer.
Betalen met je bankpas, is dat niet gevaarlijk in verband
met privacyrechten? Volgens het in Amersfoort gevestigde
bedrijf TLS, dat overigens het bedrijf achter de OV-chipkaart
is, niet. De OV-poortjes registreren alleen wie je bent, waarna
de ritprijsberekening plaatsvindt bij TLS in Amersfoort.
Dit kun je als reiziger meteen checken met een app op je
telefoon.
Je hoeft dan nooit meer van tevoren je OV-chipkaart op
te laden en het geld wordt direct van je bankrekening
afgeschreven. Het is hierbij echter wel noodzakelijk dat
je bankpas over de contactloos betalen-functie beschikt.
Dit maakt het reizen met het openbaar vervoer niet alleen
makkelijker voor de Nederlandse reiziger, maar ook voor
de toeristen. Ook zullen er voor eenmalige reisjes geen
‘losse kaartjes’ meer gekocht hoeven worden, wat zowel
duurzamer als goedkoper is.
De technologie heeft zich in Londen al bewezen en ook de
NS is begonnen met het experimenteren met steekproeven.
Het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad presenteerde
onlangs een toekomstvisie voor de komende jaren, waarin
zij laten weten dat de nieuwe betaalmiddelen in de loop
van 2016 beschikbaar worden voor alle reizigers, mits blijkt
dat de pilots een succes zijn. Bezorgde studenten met een
studenten-OV hoeven zich overigens geen zorgen te maken,
de vertrouwde OV-chipkaart zal ook gewoon blijven bestaan.
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Campagnevoeren gebeurt in Amerika op een heel ander niveau
dan in Nederland. Neem bijvoorbeeld de campagneteams die
elke dag van deur tot deur gaan om kiezers voor hun partij te
winnen. Dit lijkt vrij inefficiënt; het kost veel tijd en je bereikt
slechts een paar kiezers per uur. Maar niets is minder waar.
Het effect van deze manier van campagne voeren is misschien
groter dan je denkt. Naast dat het een effectieve manier is om
druk uit te oefenen op de kiezers, is het voor de campagneteams
ook een middel om data te verzamelen over de kiezers.
In grote hoeveelheden data liggen (informatie-)patronen
verborgen. Een voorbeeld van zo’n (fictief) patroon is
bijvoorbeeld: “senioren stemmen sneller op Hillary Clinton”.
Data-mining is het proces van het ontdekken van deze patronen
uit grote hoeveelheden data. Maar wat is het nut van deze
patronen/kennis? Het is een manier om erachter te komen wat
de verschillende groepen kiezers willen en hoe makkelijk ze te
overtuigen zijn.
De soort patronen die gebruikt worden in de Amerikaanse
verkiezingen gaan nog veel dieper dan het hierboven gebruikte
voorbeeld over senioren. Patronen worden gebaseerd op
basis van informatie over hun inkomen, aantal huizen, soort
vakanties, gezinssamenstelling, opleidingshistorie en nog
veel meer. Op basis van de ontdekte patronen krijgen kiezers,
bijvoorbeeld door gebruik te maken van cookies of mailinglists,
de informatie die hun moet overhalen om “goed” te stemmen.
Data-mining maakt het dus mogelijk om verschillende
advertenties, op maat gemaakt voor de ontvanger, te bezorgen
bij de juiste doelgroep. Gegeven de ontwikkelingen op het
gebied van data-mining en technologie is het binnenkort
misschien wel mogelijk de berichten rechtstreeks naar de
televisies van potentiële kiezers te sturen. Dus, niets is wat het
lijkt. Achter die simpele deur-tot-deur campagne gaat veel meer
schuil dan dat je op het eerste oog zou zeggen.

Bouw & Ruimte

Het nieuws heeft er de afgelopen tijd vol mee gestaan;
de faillissementen van bekende winkelketens. De meest
opvallende was die van de V&D. Mede doordat het
een tijd er op leek dat ze mogelijk toch konden blijven
bestaan, al dan niet met een doorstart.
Maar toen de kogel eenmaal door de kerk was werd het
tijd om te kijken naar de gevolgen. Naast het feit dat
10.000 werknemers hun baan hebben verloren, slaat het
wegvallen van de 62 warenhuizen namelijk ook een gat
in het straatbeeld. V&D’s stonden vaak op prominente
plekken midden in het centrum van (middel-)grote
steden.
Door de leegstand neemt de aantrekkelijkheid van
een winkelgebied af en daarmee de economische en
sociale waarde van het gebied. Dit kan leiden tot minder
bezoekers, waardoor er een negatieve vicieuze cirkel kan
ontstaan.
V&D had grote winkels met een groot vloeroppervlak.
De impact van de sluitingen op de leegstand is daarom
aanzienlijk. Vooral voor de kleinere steden zijn de
percentages flink gestegen. Zo nam de leegstand in
Amstelveen in een klap toe van 1,3% naar 16% van het
totale winkeloppervlak. In Den Haag is de leegstand
opgelopen van 7% naar 15%.
Het is nog onduidelijk wat er met de panden gaat
gebeuren. Het Canadese Hudson’s Bay lijkt interesse
te hebben om hun eigen warenhuizen te vestigen in de
voormalige V&D-panden. Een andere optie is om delen
van het pand om te bouwen tot appartementen, wat 3 a 4
jaar zal duren. Tot die tijd zullen de stadscentra nog even
tegen de lege etalages van de voormalige winkelgigant
aan moeten kijken.

Energie & Industrie
Op 16 Januari is het energierapport ‘Transitie
naar Duurzaam’ van Minister Kamp gepubliceerd.
Dit energierapport geeft een integrale visie op de
toekomstige energievoorziening van Nederland. Het
rapport sluit aan bij het Energieakkoord van 2013 en
het Klimaatakkoord van 2015 in Parijs. Aanvankelijk
werd gedacht dat in dit rapport meer duidelijkheid zou
komen over de manier waarop de doelstellingen in deze
akkoorden bereikt zouden worden. Maar tot ergernis van
sommige partijen zoals Greenpeace werden eigenlijk
alle opties open gehouden, van kerncentrales in de vorm
van thorium gesmolten-zout reactoren tot het intensieve
gebruik van CCS (Carbon Capture and Storage). Minister
Kamp stelde namelijk dat er in de toekomst CO2-arme
energiebronnen en technieken zijn die we nu misschien
nog niet kennen. Daarom richt het kabinet zich komende
tijd op innovatie. Echter is volgens de NVDE (Nederlandse
Vereniging Duurzame energie) al genoeg technologie
voor handen om honderd procent duurzaam te worden.
Waar de minister dan wel over schreef is interessant,
namelijk over Technisch Bestuurskundige zaken! De
minister gaat in op de maatschappelijke relevantie van
de energietransitie. Hij wil draagvlak creëren door de
‘energiedialoog’ met maatschappelijke organisaties,
belanghebbenden en groepen burgers over de verdere
aanpak van de transitie. Zo noemt hij bijvoorbeeld bij
het hoofdstuk risico’s dat: ‘Van alle betrokkenen een
open houding nodig is tegenover vernieuwingen en
technologie in het energiedomein waarvan de risico’s
deels nog onbekend zijn.” Vanuit technisch oogpunt
een simpele redenering, vanuit bestuurskundig oogpunt
weten we dat dat meer voeten in de aarde heeft dan dat
het lijkt. Het energierapport is dus zeker even waard om
door te bladeren en te beseffen waarom TB zo belangrijk
zal zijn in deze energietransitie.
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Bedrijfsverdieping
Bain & Company

Voor de bedrijfsverdieping van deze editie zijn wij langs
geweest bij de internationale consultant Bain & Company,
waar wij spraken met Clementien Fabels. Bain & Company
is een van de grootste consultancybedrijven wereldwijd
en is gespecialiseerd in management consulting. Het
hoofdkantoor staat in Boston, de Nederlandse vestiging
bevindt zich in de Rembrandtoren in Amsterdam.
Clementien draagt de titel van Associate Consultant en
werkt inmiddels bijna een jaar bij Bain. Ze was tevens actief
lid bij Curius en is secretaris geweest van het achttiende
bestuur.

Tekst Willemijn de Boer

Kunt u iets over uzelf vertellen?

Ik ben geboren en getogen in Enschede. Na mijn middelbare
schooltijd heb ik een jaar in Parijs gewoond waar ik mijn
carrière als professioneel ballerina een kans heb gegeven.
Ondanks het feit dat dit een geweldige ervaring was, kwam ik
er achter dat ik breder geïnteresseerd was en de uitdaging van
het studeren miste. Dat heeft me doen besluiten Technische
Bestuurskunde in Delft te sturen: een breed georiënteerde en
uitdagende studie.
In mijn derde jaar heb ik een bestuursjaar gedaan van het 18e
bestuur van Curius. Dat was een geweldig jaar waar ik veel
geleerd en gelachen heb. Ik heb vervolgens de SEPAM-Master
gedaan. Tijdens mijn Master heb ik gebruik gemaakt van de
kans om een half jaar in het buitenland te studeren. Ik ben naar
Pittsburgh gegaan, in de USA! Mijn Master heb ik afgesloten met
een leuke stage voor Philips. Hier heb ik onderzocht op welke
manier serious gaming kan bijdragen aan een grootschalige
organisatieverandering.
Na mijn afstuderen ben ik begonnen met solliciteren. Wat
ik altijd erg leuk en belangrijk vond in mijn leven tot dan toe
was leren; mezelf uitdagen en ontwikkelen. Het belangrijkste
criterium in het vinden van mijn droombaan was daarom ook
de mogelijkheid verder te kunnen leren; een uitdagende baan
waarin ik mezelf persoonlijk verder zou kunnen ontwikkelen.
Strategie consulting biedt daarvoor bij uitstek hele goede
mogelijkheden.
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Wat zijn deze mogelijkheden dan?

Allereerst leer je ontzettend veel van het werk zelf. We lossen
problemen op voor allerlei soorten bedrijven in diverse
industrieën, waar je vaak van tevoren nog weinig of helemaal
niets vanaf weet. Bovendien worden we vaak ingehuurd juist
omdat de problemen zo complex zijn. In de strategie consulting
word je op analytisch vlak waanzinnig uitgedaagd en vanaf dag
1 word je bij de problemen betrokken.
Daarnaast krijg je bij Bain verschillende vormen van training en
coaching. De mate van ‘on the job’ training en coaching is heel
groot: er is altijd iemand in de buurt die met je bespreekt wat de
beste aanpak is, die feedback kan leveren op wat je doet en die
met je nadenkt over je persoonlijke ontwikkeling. Dus je leert
echt iedere dag!
Verder zijn er een aantal formele trainingsmomenten. De eerste
die ik volgde was de Associate Consultant Training; dat houdt
in dat je twee weken lang training krijgt met álle beginnend
Associate Consultants wereldwijd. De training wordt gegeven
in Amerika en is een geweldige internationale ervaring om je
carrière mee te beginnen
Naast de formele trainingen wordt je ook op verschillende
manieren gecoached. Zo krijg je in je eerste maanden een
‘buddy’ die je helpt bij je eerste vragen. Je krijgt ook een advisor
die gedurende je loopbaan voor je klaar staat voor advies op
gebied van je persoonlijke ontwikkeling.
Tot slot zijn er ook mogelijkheden om je buiten Bain te
ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld een MBA in het buitenland
doen, een transfer maken naar een ander kantoor van Bain of
kiezen voor een externship, waarbij je een aantal maanden kan
ervaren wat het is om voor een ander bedrijf te werken. Kortom:
mogelijkheden te over!

De site van Bain & Company laat zien dat
jullie van vele markten thuis zijn. Een lijst
van ‘industry expertises’ bevestigt dit. Bent
u momenteel werkzaam binnen een van
deze specifieke expertises?

Het werk als beginnend consultant bij Bain kenmerkt zich
onder andere doordat je in verschillende disciplines werkt. Ik
werk momenteel dus nog niet in een specifieke expertise. Mijn
keuze om bij Bain te gaan werken was overigens ook bewust
gebaseerd op het idee dat ik me voorlopig nog niet hoef te
specialiseren, omdat juist die afwisseling me nu energie geeft.
Er komt natuurlijk een punt in je carrière dat je je waarschijnlijk
wel wil gaan specialiseren, op het moment dat je weet welke
markten je het meest aantrekken.

Is de werkwijze binnen de verschillende
disciplines gelijk?

dat meetbaar te maken; namelijk met de Net Promotor Score.
Dit is een revolutionaire manier van onderzoeken waar klanten
behoefte aan hebben. De doelstelling in ons huidige project
is een verbetering van deze score over tijd. Op die manier is
klantloyaliteit objectief meetbaar te maken.

Hoe bepalen jullie realistische targets voor
bedrijven?

Een bedrijf heeft in principe zelf doelstellingen. Als wij met
bepaalde doelstellingen te maken krijgen, zullen we ongetwijfeld
aangeven of het te ambitieus is of juist niet. We bepalen dan
samen met het bedrijf wat een realistisch resultaat is om voor
ogen te hebben.

U werkt nog maar een aantal maanden
bij Bain & Company. Wat was uw eerste
noemenswaardige project met uitdaging
?

Binnen de verschillende industrieën kun je verschillende
typen opdrachten doen; dat noemen we capabilities. Je
kan bijvoorbeeld binnen de Oil & Gas industry een puur
strategisch vraagstuk behandelen, maar het kan ook gaan
over bijvoorbeeld organisatiestructuren of marketing. Dat
zijn andere typen vragen met meestal andere werkwijzen.
Dat neemt niet weg dat we al onze projecten met een ‘Bain
way of working’ benaderen. Een voorbeeld hiervan is iets
dat we ‘Answer first’ noemen: hierbij maken we eigenlijk een
soort doelenboom waarmee we bepalen wat de belangrijkste
stappen zijn en hoe we de situatie verder onderzoeken. Dit is
niets nieuws voor een TB’er natuurlijk!

Ik ben nu bezig met mijn tweede project. In mijn eerste project
was ik nog vooral veel aan het leren en aan het kijken, terwijl
ik bij dit project verantwoordelijkheid heb gekregen over een
deel van het project. Ik denk dat ik dat het spannendst vond.
Dat was de eerste keer dat ik zelf leiding nam in het plannen
van meetings, het communiceren van de resultaten en waarin
ik doelstellingen moest stellen. Je moet overigens ook zelf
kunnen inschatten wanneer je input nódig hebt. Dat gaat
natuurlijk gepaard met vallen en opstaan.

Bain & Company staat bekend om haar
focus op resultaten; zo maken jullie
vergoeding afhankelijk van de gerealiseerde
resultaten. Brengt dit niet veel risico met
zich mee?

Consultants zijn op zoek naar mensen met een scherpe geest,
die goed zijn in het in kaart brengen van complexe situaties.
Sterker nog, die er niet alleen goed in zijn, maar er ook door
geïnspireerd raken.

Daar kan ik bijna een academisch antwoord op geven: risico
is een gevolg van impact maal kans. Hoe groter de kans en
de impact, hoe groter het risico. Als het aankomt op
ons werk voor onze klanten zijn we er op basis van onze
ervaringen van overtuigd dat we de gewenste resultaten
kunnen behalen. Dus ja, er zit een risico aspect aan, maar
dat durven we ook met een reden aan.

Welke eigenschappen en talenten heeft
iemand volgens u nodig om een succesvol
consultant te zijn?

Wat Bain daarnaast onderscheidt van andere bedrijven is het
feit dat we niet focussen op de ‘perfecte’ oplossing, maar

Bain zegt bovendien meetbare
resultaten te willen leveren aan klanten.
Zijn alle resultaten wel altijd meetbaar?

Als je je compensatie laat afhangen van het behalen
van bepaalde doelen, moeten die doelen inderdaad
meetbaar zijn. Een leuk voorbeeld is het project waar
ik nu zelf aan werk. Daar zijn we bezig met het meten
van de klantloyaliteit van een bedrijf in de financiële
sector. Dit lijkt op het eerste oog een vrij subjectief
begrip. Bain heeft echter zelf een manier bedacht om

APRIL 2016

27

CONSUL BEDRIJFSVERDIEPING

TB, WAT KUN JE ER MEE? CONSUL

TB, wat kun je er mee?

Danny Menken

op de meest implementeerbare oplossing. Liever een 100%
geïmplementeerde oplossing, dan een oplossing die op papier
perfect is maar nauwelijks geïmplementeerd kan worden. Ik
denk dat mij dit aantrekt vanwege mijn TB-gedachtengoed; bij
TB leren we als geen ander dat een oplossing pas een oplossing
is als het ook uitvoerbaar is.
Tot slot werken er bij Bain veel authentieke mensen. Toen ik
Bain leerde kennen sprak ik met collega’s die in hun vrije tijd DJ
zijn, topsport beoefenden of die hun eigen bedrijf zijn begonnen,
zoals bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie in Amsterdam.
Die mensen zijn niet alleen authentiek, maar stralen hun passie
ook uit.

Een carrière binnen Bain loopt van
Associate Consultant tot uiteindelijk
partner. Hoopt u uw loopbaan ook op deze
manier vorm te geven?

Op dit moment niet per se. Maar daar moet ik aan toevoegen
dat ik überhaupt nog aan het ontdekken ben waar ik over tien
jaar wil zijn. Daarom ben ik ook juist aan deze carrière begonnen;
zo kan ik veel leren en uitzoeken in welke richting ik verder wil.
Ik denk overigens ook dat dat een typische eigenschap is van
consultants: dat zijn mensen die de uitdaging opzoeken en
geïnspireerd raken door het nieuwe. Als je aan een partner
deze vraag zou stellen toen hij of zij Associate Consultant
was, zou je denk ik hetzelfde antwoord hebben gekregen. Ze
zijn de mogelijkheid om partner te worden in hun loopbaan
tegengekomen, omdat ze daar de meeste energie van krijgen.

Staat er daarom ook niet veel druk op jullie
om promotie te maken?

Je hebt natuurlijk termen als het ‘up or out system’. Die hanteren
we in principe niet, omdat het niet erg is als je wat langer nodig
hebt om je te ontwikkelen. Het wordt pas een probleem als je
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In deze editie van ‘TB wat doe je ermee?’ lees je
een interview met Danny Menken, afgestudeerd
in 2004 aan TB. Hij is nu Group Managing
Director van Eleven Sports Network, een nieuw
bedrijf opgezet door een zeer vermogend
zakenman uit Italië met als doel het nieuwe
‘global sport tv network’ te worden. Het bedrijf
heeft nu televisierechten in België, Taiwan,
Singapore, Polen, Luxemburg en Maleisië en
wil snel groeien in de komende vijf jaar. Danny
Menken vertelt hoe hij zover is gekomen en hoe
zijn TB-kwaliteiten nog steeds van pas komen.

zélf de uitdaging verliest. Dat is ook een eigenschap van de
mensen die hier werken; iedereen heeft een interne motivatie
om te leren en uitgedaagd te worden.

Jullie menen dat innovatie zowel potentie
heeft als bedreiging kan zijn voor bedrijven.
Hoe helpen jullie bedrijven om op een
efficiënte manier innovatie te realiseren?

We gaan altijd af op de data van ons eigen onderzoek. We kijken
waar een bedrijf goed in is en welke markten ze kunnen winnen.
Op die manier kunnen we vaststellen waar zij hun concurrenten
kunnen verslaan. De innovatie waar je het dan over hebt, moet
wel iets zijn wat van toegevoegde waarde is voor een bedrijf.
We kijken dus alleen welke kansen een product voor een bedrijf
biedt en of dat een goede match is. Is dat zo, dan adviseren we
ermee in zee te gaan. Is dat niet zo, dan adviseren we om het
links te laten liggen en op een andere manier te reageren op een
bepaalde ontwikkeling.

Tot slot: sluit het werk dat u verricht in uw
huidige functie goed aan op de studie TB
die u heeft gedaan?

Ja, zeker! TB kent drie belangrijke pijlers: probleemanalyse,
het werk met stakeholders en het samenwerken in teams.
Toen ik Bain leerde kennen kwamen dezelfde drie pijlers
terug in de presentaties van Bain: probleemanalyse, waarbij
je gedegen analytisch onderzoek doet, het werk met de klant
en het samenwerken in teamverband. In samenwerking met
de klant is het belangrijk goed te luisteren en verschillende
gedachtes bij elkaar te brengen. Er is niet een bepaald vak waar
je consultancy leert, maar de ervaringen die je opdoet binnen
de studie TB zijn heel waardevol voor dit vakgebied. Ik kan het
jullie dan ook van harte aanraden!

Tekst Jesse Bloemhof
U bent nu al 12 jaar student af, mist u uw Hoe hebt u uw carrière vervolgd nadat u
studententijd?
bent afgestudeerd?
Nee hoor, heel veel mensen zeggen altijd dat de studententijd
de mooiste tijd van je leven is, bij mij wordt het elk jaar mooier.
Je gaat steeds mooiere dingen doen, je hebt steeds meer
mogelijkheden om te genieten, de wereld te zien. Je moet je
leven wel inrichten zodat je ook nog een beetje geniet. Het
mooie van mijn werk nu is het ondernemen. Het is eigenlijk een
startup, maar we hebben nu al 100 man in dienst en al zo’n vele
tientallen miljoenen geïnvesteerd.

"In principe een startup, maar dan met vele
tientallen miljoenen investering"
Dat is heel leuk om te doen, je bent tegelijkertijd op een heel
groot niveau aan het spelen, maar je bent in feite wel een
startup. Dus nee, ik mis het zeker niet, maar ik kijk er wel met
veel plezier op terug.

Was u een goede student?
Ja ik was wel een goede student, het eerste jaar niet, ik heb
toen 6 van de 42 punten gehaald en toen dacht ik van; nou
Menken, dat kan je toch een stuk beter. Op VWO kon ik door
weinig te doen hoge cijfers halen. Maar goed, dat gaat gewoon
niet in Delft, je moet wel gewoon college volgen en er voor
leren. Daarna ben ik er eigenlijk wel wat voor gaan doen en toen
in 4,5 jaar met een 9 afgestudeerd.

Ik heb mijn afstudeeronderzoek bij Heineken gedaan. Daar heb
ik zelf een project ontwikkeld, dat heette Service Pricing. Het
was een onderzoek naar de optimalisatie van de logistieke
dienstverlening tussen de Heineken Brouwerijen Nederland,
dus de groothandels in Nederland, en alle klanten, de
horecagelegenheden. Daar waren zij toen zo enthousiast over
dat ze mij een baan hebben aangeboden als projectmanager.
Toen heb ik die baan aangenomen en dat project
geïmplementeerd. Daarna heb ik een aantal andere projecten
gedaan en vervolgens ben ik overgestapt naar KPN. Ik ben daar
begonnen als strategisch inkoper, verantwoordelijk voor alle
marketing gerelateerde deals van KPN, dat was natuurlijk een
mooie stap.

Hoe kwam u zo van Heineken opeens
bij KPN, dat lijken me toch hele andere
werkgevers?
Heineken was natuurlijk heel gaaf, zeker als je daar als student
terecht komt, maar cultuur paste niet bij mijn karakter. Als
je daar een ‘high potential’ bent weet je nu al waar je over
twintig jaar zit en dat is niks voor mij. Ik wilde wel mijn eigen
weg kunnen gaan, dus ik ben toen om mij heen gaan kijken en
in contact gekomen met KPN die mij toen een baan hebben
aangeboden. Toen ben ik INSEAD gaan doen en toen ik terug
kwam toen had KPN net besloten om met digitale TV te gaan
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beginnen. Ze vroegen mij toen om dat te helpen opzetten. Dus
toen ben ik als ‘content manager’ verantwoordelijk geworden
voor alle overeenkomsten met broadcasters, ik heb een aantal
joint ventures opgezet en mobiele tv geïntroduceerd. Zo kwam
ik eigenlijk in de media wereld terecht en viel ik op.

Hoe vindt u het dat u bekend bent in de
media en dat er veel over u te vinden is?
Ach, dat maakt me echt helemaal niks uit. Je bent zelf
verantwoordelijk voor wie je bent en wat je zegt en als er dingen
staan die niet bevallen dan is dat maar zo. Uiteindelijk wordt je
afgerekend op je prestaties.

En hoe bent u bij uw huidige baan
terecht gekomen?
Toen ik bij KPN werkte ben ik door een headhunter benaderd
om algemeen directeur bij Eurosport te worden van de Benelux.
Ik was toen 26, dat was voor mij natuurlijk een waanzinnig gave
stap. Dat ben ik toen ook gaan doen. Ik heb ruim 6,5 jaar voor
Eurosport gewerkt. In die tussentijd heb ik veel meer landen
onder mijn verantwoordelijkheid gekregen naast de Benelux
- waaronder Engeland, Ierland, Denemarken en Centraal en
Oost Europa - en daar super veel geleerd. Ik ben toen vier jaar
geleden in 2012 overgestapt naar de Infrostrada Sportsgroup.
Infrostrada bestond eigenlijk uit vier losse bedrijven die
gekocht waren door een private equity bedrijf en de bedoeling
was om van die 4 losse bedrijven 1 groot bedrijf te maken. Dat
was ook mijn opdracht, geldom op basis van een buy-and-build
strategie bedrijven toe te voegen om zo tot een groot bedrijf te
komen en waarde te creëren. Maar goed, na een jaar vertelde
de aandeelhouder dat hij stopte met investeren.

Hoe bent u met deze tegenvaller
omgegaan?
Toen ben ik een verkoopproces ingegaan en toen heb ik die
bedrijven in twee losse units opgesplitst. Een sportdata bedrijf,
dat wereldwijd marktleider is op sportdata gebied en het
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andere bedrijf was Infrostrada Productions, dat in Nederland
eigenlijk alle sport op tv produceert (nu Southfield). verkocht.
Het verkoop proces heb ik begin 2015 afgerond. Toen was ik
eigenlijk van plan een jaar sabbatical te houden. Ik ben een
maand gaan skiën in Japan en allemaal gave dingen gaan doen.
Echter ben ik in contact gekomen met een Italiaanse zakenman
die nu mijn aandeelhouder is. Hij was van plan in verschillende
markten alle topsportrechten te verkopen, voetbal, formule 1,
et cetera en een nieuw ‘global sport tv network’ op te zetten.

"In deze wereld gaat het natuurlijk om wat je
kan, maar vooral om wie je kent"
Hij heeft mij gevraagd dat te gaan leiden, dus eigenlijk een
startup, maar wel een startup waar inmiddels vele tientallen
miljoenen investering in zit. We zijn nu in 6 markten actief
en in al die landen zijn we eigenlijk in augustus gestart met
2 à 3 sport tv zenders die we niet alleen via de kabel en iptv
aanbieden, maar ook linear en On Demand online. Dus net
als Netflix hebben wij een heel breed internet aanbod. In al
die markten zijn we nu al marktleider. Dus dat gaat hartstikke
lekker. De bedoeling is om dat op korte termijn natuurlijk groot
uit te breiden.

Hoe kent u zo iemand? Zo’n rijke
investeerder?

U heeft stage gelopen bij Heineken,
denkt u dat stage lopen belangrijk is?
Ja dat vind ik zeker. Je kan nog zoveel leren maar het gaat om
de praktijk. Het gaat erom dat je het daar laat zien en dat je er
wat van vindt en er wat van oppikt. Pas dan kan je bedenken
wat je leuk vind en later kan doen. Daarom is het doen van een
business school later zo goed, want op TB leer je veel maar je
hebt totaal geen idee van de praktijk, je leert om te leren, maar
je kan het nergens aan reflecteren. Als je echter al een paar jaar
werkervaring hebt, kan je heel veel casussen terug linken aan
dingen die je al hebt meegemaakt. Dat is heel erg waardevol.
Ik ben daarom een groot voorstander van meer stages tijdens
de studie.

Wat doet u in uw vrije tijd?
Ik probeer veel tijd aan mijn vriendin te besteden. Daarnaast
doe ik in mijn vrije tijd ook veel aan vechtsport, ik heb de vijfde
dan in kung fu (hoogste mogelijk, red.) en dat doe ik eigenlijk
al heel mijn leven. Daarbij besteed ik veel tijd aan wielrennen,
mountainbiken, skiën en andere mooie dingen. Daarbij zit
mijn kantoor nu in Londen, dus ben ik ook veel tijd kwijt aan
het reizen. Ik heb eigenlijk in Nederland op het moment geen
activiteiten, maar ik woon hier nog wel (in Amsterdam red.).
Ik reis ongeveer 4/5 dagen per week. Bijvoorbeeld aanstaande
zondag pak ik het vliegtuig naar Singapore,

daar heb ik een kantoor en daar is een sportbeurs deze week,
dus daar ben ik dan volgende week.

Wat vindt u van het reizen en het werken
met verschillende culturen?
Ik vind het heel leuk! Het tijdsverschil is natuurlijk niet zo leuk,
maar je komt op veel mooie plekken en met verschillende
culturen zaken doen is ook fantastisch. Dat is natuurlijk heel
anders, al kijk je alleen naar onze zuiderburen, met een Belg
zaken doen is 180 graden anders dan met een Nederlander. Dat
is nog dichtbij, moet je je eens voorstellen dat je in Singapore of
in de States zaken moet doen. Als je bijvoorbeeld in België een
deal wil maken dan ga je eerst lunchen met elkaar met een glas
champagne erbij. Als je dan de koffie ophebt dan ga je eens over
business spreken. Dat is om een band te creëren, daar zit een
hele gedachte achter. Zaken doen is toch mensen-business,
het is elkaar gunnen. In Nederland mag dat allemaal niet meer,
iemand meenemen naar een uitje. Maar het belangrijkste is
uiteindelijk toch dat je goed met elkaar kunt werken en als er
iets mis is dat je daar elkaar op aan kunt spreken.

Waar ziet u uzelf over 5 jaar/10 jaar?
Over 5 jaar dan ben ik nog steeds CEO van Elevens Sports
Netwerk en zitten we in een stuk of 30 landen! Over 10 jaar
hoop ik dat we de boel verkocht hebben of naar de beurs
hebben gebracht. En ja, dan zal ik zeker niet stil gaan zitten,
maar dan ga ik toch wel even een tijdje pauze nemen denk ik.

In deze wereld gaat het natuurlijk om wat je kan, maar vooral
om wie je kent. Het is heel belangrijk dat je een groot netwerk
opbouwt. Ik heb zelf vanuit mijn Eurosport en Infrostrada tijd
een heel groot netwerk in de media opgebouwd. Dus mensen
kennen je en als je dan ook nog goed presteert dan weten
mensen je wel te vinden. In mijn optiek is het heel belangrijk om
een goed netwerk te hebben en zichtbaar te zijn. Je moet niet
netwerken om te netwerken, want dat merken mensen meteen.
Het is natuurlijk fijn als je dat in je hebt zitten en je een sociaal
persoon bent. Je kunt dan bij elke borrel terecht.

Heeft u bij uw verschillende banen uw
TB-skills nodig gehad? Vind u dat TB in
uw baan een meerwaarde heeft?
Onderbewust gebruik je toch wel heel veel dingen die je hebt
geleerd. Je analyseert heel veel situaties, je zult het niet
uittekenen zoals bij TB, maar je doet het wel in gedachten. Als
je concreet kijkt naar je kennis dan heb ik daar bij Heineken
het meeste aan gehad, puur omdat dat logistiek gericht was.
Maar bij TB leer je gewoon je analytisch vermogen heel erg te
ontwikkelen en dat kan je natuurlijk gewoon overal gebruiken.
Ik denk dat TB daar zeker een meerwaarde in heeft.
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grond komt vervolgens een deel van de nieuwe pier.

De uitbreiding
van Schiphol,
een prachtige
TB-case
In 2015 reisden circa 58 miljoen passagiers via luchthaven
Schiphol, een nieuw record. Het aantal passagiers en
vliegtuigbewegingen neemt al jaren toe en om de positie van
de mainport te versterken is uitbreiding nodig. Naast de groei
van bestemmingen en dagelijkse vluchten is er de laatste jaren
een sterke trend dat vliegtuigen groter worden, meer stoelen
hebben en een hogere bezettingsgraad laten zien.
De capaciteit van de luchthaven is tijdens de piekuren niet
meer voldoende, daarom komt er een nieuwe pier met een
gloednieuwe terminal. Daarmee kan de capaciteit van de
luchthaven omhoog en moet de kwaliteit verder verbeterd
worden. Schiphol heeft meer ruimte nodig om de groei te kunnen
accommoderen en faciliteren. Meer ruimte voor reizigers én
vliegtuigen. De nieuwe faciliteiten worden zo aangelegd dat er
op termijn nog ruimte is voor twee of drie additionele pieren.
De vier aandeelhouders van Schiphol hebben in maart definitief
ingestemd met de ontwikkeling van een nieuwe pier en terminal
op Schiphol. De Nederlandse Staat, de gemeente Amsterdam,
de gemeente Rotterdam en Aéroports de Paris (ADP) gingen
akkoord. “Deze zijn het fundament voor de langere termijn
capaciteitsgroei van de luchthaven Schiphol en passen binnen
de afspraken over groei in het Alders-akkoord”.
De terminal, die volgens planning in 2023 klaar moet zijn, komt
ten zuiden van Schiphol Plaza, direct naast de verkeerstoren
en wordt met de bestaande terminal verbonden. Er worden
jaarlijks zo’n 14 miljoen reizigers in verwacht.
De nieuwe terminal is bestemd voor zowel niet-Schengen als
Schengen vervoer (vervoer tussen bijna alle landen van de
Europese Unie, red). Er komen volwaardige terminalfaciliteiten
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zoals
incheckbalies,
paspoortcontrole,
security
en
bagageafhandeling. Self sevice zal een belangrijke rol spelen.
De terminal en pier zijn dusdanig ontworpen dat op termijn
verdere uitbreiding mogelijk is.
De nieuwe flexibele pier komt ter hoogte van vrachtstation 1
en wordt naar verwachting eind 2019 in gebruik genomen. Een
deel van het vrachtgebouw moet hiervoor worden afgebroken.
De pier kan plek bieden aan meerdere wide- en narrow bodies
(breedte vliegtuig, red.), in totaal drie wide- en vijf narrow- óf
aan elf narrow bodies. Nieuw is dat de opstelplaatsen aan de
zuidzijde van de pier flexibel zijn: ze kunnen door zowel narrowals wide bodies worden gebruikt. In eerste instantie zal KLM de
hoofdgebruiker van de wide-body posities van de pier worden.
Maar dat is tijdelijk. In een later stadium keert KLM terug
naar het centrale gebied. De nieuwe pier zal op termijn juist
voornamelijk door andere airlines dan KLM gebruikt worden.

De uitbreiding van Schiphol betekent ook dat er aanpassingen
moeten worden gedaan aan het wegenstelsel en de
parkeergarages. De weg waar de bussen nu over rijden moet
worden verplaatst en een deel van de parkeergarages wordt
gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe terminal.

Even Voorstellen

Mijn naam is Wouter van Daal. Ik heb TB gestudeerd van 1992
tot 1998, de eerste lichting. Ik zat in het oprichtingsbestuur
van Curius als Commissaris onderwijs/Vice-president. Ik
ben afgestudeerd in 1998 en ben direct na mijn stage op
Schiphol gaan werken. De afgelopen twee jaar heb ik een keymanagement rol gehad om de investering in de nieuwe pier en
terminal voor te bereiden, misschien wel het grootste en meest
complexe investeringsprogramma in de historie van Schiphol.
Verder woon ik met mijn vrouw en drie kinderen in Haarlem.
Een prachtige stad en lekker dicht bij het strand.
In mijn tijd op Schiphol heb ik de kans gehad om in verschillende
rollen internationale projecten, strategie-implementatie,
portfoliomanagement en innovatie te kunnen doen met een
steeds grotere verantwoordelijkheid. Wat wel leuk is is dat
in het innovatie-programma inmiddels bijna 100 studenten
(waaronder ook veel TB-ers) zijn afgestudeerd.

Dit project is voor mij de kers op de taart, een 100% TBuitdaging. Al mijn opleidingen en (internationale) ervaring
komen hierin samen. Mijn verantwoordelijkheid was om de
belangen (“requirements”) van alle stakeholders te vertalen
naar een heldere en haalbare projectscope en met het
managementteam de besluitvorming voor te bereiden. Het
besluit in maart was dus een grote mijlpaal voor het team.
Wat het project zo complex en interessant maakt is dat we een
grote uitbreiding doen midden in het hart van de luchthaven
en dus ook moeten afstemmen met bijna alle partijen die op
de luchthaven actief zijn. Op die plek zitten al veel bestaande
functies zoals wegen, parkeerplaatsen en een vrachtgebied.
Vergeet vooral ook niet de complete gas-, water-, licht- en
communicatie-infrastructuur onder de grond.
Bijna alle TB-vakken ben ik de afgelopen twee jaar
tegengekomen. Van stakeholder-analyses en het managen
van de key-stakeholders, varianten-studies, business-case
varianten, system engineering, besluitvorming op verschillende
niveaus in de organisatie. De kracht van de opleiding van
TB is wat mij betreft de goede combinatie tussen keiharde
Delftse logica in combinatie met de meer softe (stakeholder)
management en vooral ook de praktische toepasbaarheid.
Ik kijk nu al uit naar de komende tien jaar waarin stap voor stap
de plannen uitgerold gaan worden. Komende zomer als we met
de kinderen een USA-trip gaan maken kan ik ze mooie verhalen
vertellen over wat er allemaal gaat gebeuren.

Omdat de pier eerder af is dan de terminal, komt er een tijdelijke
corridor naar de nieuwe pier.
Het ruwe ontwerp voor het hele gebied is inmiddels af en de
eerste twee aanbestedingen zijn de deur uit. Het bouwen van
de nieuwe pier, de tijdelijke corridor, de nieuwe terminal en de
faciliteiten voor airside vormen de derde aanbesteding en die
vindt binnenkort plaats.
De eerste werkzaamheden zijn al zichtbaar. Het Schiphol Cargo
Centre, een gebouw wat al jaren niet meer gebruikt wordt,
gaat binnenkort tegen de vlakte. Op deze plaats komt een
tijdelijke vrachtvoorziening voor KLM. Zodoende kunnen we
eind 2017 beginnen met de sloop van het naastgelegen KLMvrachtgebouw. Dat zal gefaseerd gebeuren. Op de vrijgekomen
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Mastervakken in Amerika
Terwijl ik eigenlijk al mijn SEPAM-vakken heb gehaald
en in het derde jaar van mijn master zit, besloot ik toch
nog dit spring semester naar Pittsburgh in Amerika te
vertrekken. Iedereen raadde me studeren in het buitenland
altijd al aan, maar nu pas voelde het écht goed en volgde
ik mijn hart. Hier in Amerika valt alles op zijn plek.
Een supergroot voordeel in Amerika is dat Engels de voertaal is
waardoor je jouw (Amerikaans) Engels op formeel en informeel
vlak kan oefenen. Carnegie Mellon University is een geval apart.
De universiteit is nummer 1 op het gebied van Computer Science
en heeft dan ook een zeer hoog gehalte aan computernerds.
Maar ook het aantal studenten met Broadway ambities is groot.
Nachten doorhalen en colleges in het weekend is hier normaal.

passies voor films en zang. We bakken samen koekjes, kijken
samen Saturday Night Live of horen onze buurjongens aan die
alle drie ‘Zang’ studeren. Ook hebben we met z’n drieën een
roadtrip naar Washington DC gemaakt. Een echt ritme onder
de studenten is ver te zoeken, je eet wat wanneer je honger
hebt (brownies, pizza, oreos en cookie dough) en naar bed
gaan voor 12 uur ’s nachts is voor oma’s. Zonder een auto of
de Uber-app kom je ook niet ver want de afstanden zijn groot.
Daarnaast speelt je tweede leven zich af op Snapchat en drink
je alles uit red cups, van soda tot bitterzoete boxed wine.
Naast studeren is er altijd tijd voor fun met internationale
en Amerikaanse studenten. Het uitgaansleven in Pittsburgh
vindt vooral plaats in cafés in één van de vele schattige
wijken in Pittsburgh. Maar ook studentenhuizen bieden
meer dan genoeg ruimte voor huisfeestjes inclusief beer
pong en flip cup en anders is er wel Greek Life (Amerikaanse
studentenverenigingen) die regelmatig feesten organiseren.
Ook CMU’s Activities Board, waarbij ik me heb aangesloten
en de internationale studentenvereniging organiseren
veel activiteiten. Het toppunt van al het partyen is spring
break, mijn bizarre trip naar Miami South Beach zal ik nóóit
vergeten! Ook kijk ik nu al uit naar Carnival; vier dagen nonstop feesten op de campus, op straat en in studentenhuizen.
Omdat het semester direct na de kerstvakantie begon,
eindigt het collegejaar al in de eerste week van mei. Ik ben
nu halverwege het semester en na de colleges reis ik nog een
maand door Amerika. De terugreis naar Nederland komt steeds
dichterbij, maar wat ben ik blij dat ik nog even van dit leven
hier mag genieten voordat ik dan toch echt ga afstuderen!

Op mijn Heinz faculteit (ja, de ketchup komt uit Pittsburgh)
voor Public Policy and Management voel ik me als in een
snoepwinkel. Alle vakken zijn heel leerzaam, de klassen zijn
klein en de docenten enthousiast en betrokken. Na de eerste
helft van het semester zijn mijn Adobe-designskills top, is
optimalisatie in Excel een eitje, onderhandelen win ik van je en
kun je me alles vragen over internationale politiek. Ook over
binnenlandse politiek trouwens, door de uit de hand gelopen
verkiezingsstrijd dit jaar. Daarnaast organiseert Heinz heel
veel interessante lunchlezingen inclusief gratis (pizza-)lunch.
Zoals alle huizen in Amerika, zijn de studentenhuizen groot
en hebben ze allemaal hun eigen veranda en kelder. Ik woon
samen met twee Amerikaanse sophomores (2e jaars) met
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Liefs,

Emma

Een semester studeren in
Singapore
Een semester in het buitenland studeren stond al een
lange tijd op mijn wishlist en afgelopen januari was het
dan zover. Gewapend met een selfiestick ging ik als
echte Aziaat naar Asias Little Red Dot: SINGAPORE!
Na een gemiste transfer en niet aankomen van mijn zo
zorgvuldig ingepakte bagage was mijn eerste gedachte: “Ik
dacht dat alles hier goed geregeld was?!”. Niets bleek minder
waar. Ondanks dat Singapore natuurlijk erg westers is, is en blijft
het een Aziatisch land. Zo is wifi in je kamer toch wel echt te
veel gevraagd, is een tijdstip meer een indicatie en is het soms
erg lastig je verstaanbaar te maken als je geen Chinees spreekt.
Ik heb er voor gekozen op campus te wonen tijdens mijn
exchange. Ten eerste is het wonen in ´the city´ echt onbetaalbaar
en ten tweede leek ´campus life´ me een bijzondere ervaring. Dit
bleek een goede keuze! Bijna alle exchange studenten wonen
op campus en zo ontmoet je dan ook, naast alle introductie
activiteiten, snel veel mensen. De NUS campus is een stad op
zich! Als je zou willen, hoef je de campus het hele semester
niet te verlaten. Er zijn supermarkten, apotheken, cafés, drie
Starbucks’en, foodcourts (hier eten alle Singaporeans, een soort
kantine met verschillende eettentjes met super cheap eten!),
sportscholen, een zwembad en zelfs een kapper! De campus is
dus echt gigantisch een heeft ook zijn eigen buslijnen, die geheel
tegen alle Nederlandse logica in maar één richting op rijden.
Dat ze hier ook nog eens links rijden, maakt het allemaal nog
meer verwarrend. Het mag duidelijk zijn dat ik de eerste weken
vooral druk was met niet verdwalen en de goede bus pakken...
Na de eerste paar hectische weken, begon mijn nieuwe leven
een beetje een vaste vorm aan te nemen en was het tijd om

Singapore te ontdekken. Je zou het in eerste instantie misschien
niet denken, klein als Singapore is, maar er is mega veel te
zien. Door de mix van verschillende culturen en religies is niet
alleen het eten hier fantastisch, maar is er ook een eindeloze
hoeveelheid aan tempels, moskeeën en kerken te bekijken. Dit,
plus de enorm indrukwekkende skyline, de grootste shopping
malls ever en een grote diversiteit aan natuurparken en eilanden,
maakt Singapore één van de meest diverse en interessantste
landen waar ik ooit ben geweest. En alsof dat niet genoeg is,
ligt Singapore natuurlijk midden in Zuid-Oost Azië en is daarom
de perfecte basis om mooie reisjes te maken. Gedurende het
semester ben ik al in Indonesië en de Filipijnen geweest, na
afloop staan Myanmar, Maleisië en Vietnam nog op de planning.
Naast al deze dingen vergeet je haast dat ik hier ook nog
studeer. Ik volg vier vakken dit semester en dit is goed te
doen. Het niveau ligt redelijk hoog (de NUS is de beste
universiteit van Azië) en alle locals werken dan ook keihard
voor een A+. Doordat de cijfers genormaliseerd worden,
is er heel veel concurrentie tussen de studenten, iets waar
ik heel erg aan moet wennen. Ook is samenwerken met
de locals een uitdaging. Hier in Azië is communicatie een
ander begrip dan in Nederland. De vakken zijn wel erg
interessant en voegen zeker wat toe aan mijn SEPAM-master.
Al met al is mijn exchange tot nu toe een hele goede
ervaring en eentje die zeker bijdraagt aan mijn toekomst!
Liefs,

Stephanie
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