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Vooruitblik
Beste lezer,
namens het bestuur van studievereniging
Technische Bedrijfskunde mag ik u weer een
gloednieuw TBK magazine presenteren. Voor u
ligt alweer de 10e editie van dit magazine, dit
betekend ook dat de vereniging binnenkort haar
vijf-jarig jubileum mag vieren!
Het is wederom gelukt om enkele stagiairs en
oud-studenten ruimte te geven om te schrijven
over hun stage en het leven na de opleiding.
Naast deze ervaringsdeskundigen wordt er
aandacht besteed aan de afgelopen lezing,
bedrijfsbezoeken, barbecue en de
introductieweek.
We lichten een tipje van de sluier op over de
komende buitenlandse studiereis en het grote
Mix & Match event in april. Afsluitend is er een
overzicht te vinden van alle innovatieve
producten die in het kader van project Jong
Ondernemen bedacht en geproduceerd zijn.
Het belangrijkste van de studievereniging is de
betrokkenheid en inzet van mensen die iets voor
andere studenten en bedrijven willen betekenen.
Zonder onze enthousiaste bestuurs- en
commissieleden was het onmogelijk om onze
activiteiten nu al bijna vijf jaar voort te zetten.
Om ook in de toekomt meerwaarde te kunnen
leveren zijn we constant op zoek naar mensen
die ons kunnen versterken.
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Veel mensen hebben hun bijdrage geleverd aan
dit magazine. Mijn dank gaat in het bijzonder uit
naar onze penningmeester; Jeroen Roodenburg.
Hij heeft een enorme bijdrage aan de
totstandkoming van dit magazine geleverd. Het
is hem wederom gelukt om een mooi exemplaar
samen te stellen.
Namens het bestuur en de auteurs wens ik u veel
leesplezier.
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ERIKS beschikt over een 3D printer die Rapid Prototyping mogelijk maakt.

Mehenderd Bharos, verkoper afdichtingstechniek

Via Rapid Prototyping kunnen we ideeën, inzichten of innovaties omzetten

“ERIKS is proactief en staat niet stil, dat is vooral te merken aan de

in een tastbaar model.

beschikbare kennis en innovatie binnen de organisatie, waar ook ik mijn
steentje aan bij draag. Er zijn veel mogelijkheden en kansen om door te
groeien.”

Via Co-Engineering en Co-Makership met R&D afdelingen van onze

Ook in 2014 is ERIKS uitgeroepen tot Top Employer. Het Top Employers

afnemers biedt ERIKS maatwerkproducten voor de maakindustrie.

Institute heeft geoordeeld dat ERIKS uitblinkt in arbeidsvoorwaarden,

ERIKS is al vroeg in het ontwikkelingsproces betrokken.

training & ontwikkeling, carrièremogelijkheden en de bedrijfscultuur.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Ondernemen

ERIKS is onderdeel van SHV, een Nederlands multinationaal familiebedrijf

heeft bij ERIKS een hoge prioriteit. Wij stimuleren het gebruik van

waar ondernemerschap hoog in het vaandel staat.

duurzame producten actief.

ERIKS biedt een breed pakket aan diensten en oplossingen aan om de
Met interessante en leerzame stageplaatsen staat ERIKS open voor

totale kosten (Total Cost of Ownership) voor de klant terug te dringen.

gemotiveerde tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten.

Ook zijn de producten van ERIKS er op gericht om de gebruiks- en
onderhoudkosten voor de klant te verminderen.

Ontwikkel jij mee in de techniek ?
W

erken kun je overal. Maar wil je werken aan je
toekomst, dan vind je ERIKS aan je zijde. ERIKS
is een wereldwijde organisatie met veel mogelijkheden.
Met een omzet van 1,8 miljard euro, meer dan 450
vestigingen, bijna 8.000 werknemers en actief in 27
landen op 4 continenten is ERIKS in Europa de grootste
en meest toonaangevende industriële dienstverlener in
haar vakgebied.
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In 1940 richtte Arie Eriks de onderneming ERIKS
Pakking en Rubber in Alkmaar op. De kernactiviteit
van de onderneming was het leveren van industriële
producten aan de procesindustrie. Inmiddels ruim 70
jaar later is ERIKS uitgegroeid tot een multinational die
een hoogwaardig en breed assortiment technische
componenten levert aan een diversiteit van bedrijven
in uiteenlopende markten. Dit assortiment is gekoppeld

aan een sterk ontwikkelde technische en logistieke
dienstverlening. Zo levert ERIKS aan bedrijven binnen
de sectoren chemie en petrochemie, farmaceutische
industrie metaalindustrie en voedingsindustrie.
Momenteel werken er in Nederland 1.300 collega’s
aan maatwerkoplossingen voor onze afnemers. ERIKS
is dan ook een van de grootste kennisleveranciers van

producerend Nederland. Door onze gezonde financiële positie en lange termijn focus bieden we onze
mensen de ruimte om zich verder te ontwikkelen.
Kennisuitwisseling, ondernemerschap, resultaatgerichtheid en werkplezier maken dat specialisten zich op hun
plek voelen bij ERIKS.

Interesse? Kijk op www.werkenbijeriks.nl

Vorige activiteiten

De studievereniging Technische Bedrijfskunde organiseert gedurende het schooljaar veel
activiteiten. Voorbeelden hiervan kunt u lezen in de artikelen over het Mix & Match event en de
introductieweek die elders in dit magazine te lezen zijn. Op deze pagina vindt u een verslag van de
lezing Lean, het bedrijfsbezoek en een gezelligheidsactiviteit.

Een geslaagde “Lean” middag door Jet Jacobse
De middag van dinsdag 14 april stond in het teken
van Lean Manufacturing, een managementfilosofie
gericht op het minimaliseren van verspillen en het
maximaliseren van de waarde voor de klant. Van elke
activiteit in de onderneming dient men zich af te
vragen; zou de klant hiervoor willen betalen? Op deze
wijze wordt de verspilling
(of geen-waarde-toevoegende activiteiten) gevonden
en kan deze vervolgens geëlimineerd worden. Lean
is dan ook zeer “hot” in de bedrijfswereld en mag dus
zeker niet onbekend zijn bij een technisch bedrijfskundige. In dit kader hiervan hebben wij Jet Jacobse,
Continuous Improvement Coach bij Shell, mogen
ontvangen op hogeschool Inholland.

Eindejaars BBQ
Op 12 juni vond de jaarlijkse barbecue plaats om
het jaar op gezellige wijze af te sluiten. Maar liefst
20 studenten kwamen van de barbecue genieten
bij Speelpark de Batavier, dat tegenover de school is
gelegen. Na een lekker verkoelend biertje tijdens het
warme weer werd de barbecue aangezet
.

Tussen het meerdere malen opscheppen door werd
de afstudeerders alvast een hart onder de riem
gestoken voor de komende eindpresentaties en
werden de vakantieplannen besproken. Met het
mooie weer, het heerlijke eten en alle gezelligheid
was dit een mooie afsluiting van het schooljaar.

In een propvol lokaal heeft Jet op zeer interessante
wijze verteld over Shell, Lean manufacturing en het
continue verbeteren binnen Shell. Vele interessante
theorieën en modellen om verspillingen te vinden
en te elimineren zijn besproken en vele vragen zijn
beantwoord tijdens deze succesvolle middag.

Bedrijfsbezoek GP Groot en Sortiva
Op vrijdag 22 april zijn wij met 23 Technisch
Bedrijfskundigen op bezoek gegaan bij GP Groot en
Sortiva, in de Boekerlemeer. Na een wilde
busrit en een avontuurlijke tocht langs de openbare
weg, kwamen wij aan bij GP Groot en Sortiva. Daar
werden wij ontvangen met koffie en thee.
Vervolgens kregen wij een presentatie van de heer
Wim Horeman, directeur van GP Groot inzameling
en recycling. In de presentatie werd verteld hoe het
bedrijf is ontstaan en uit welke verschillende
afdelingen het bedrijf bestaat.
Sortiva is in 1998 opgericht als dochteronderneming van HVC en GP Groot. Sortiva recyclet afvalproducten met geavanceerde scheidingsmachines,
waardoor deze weer hergebruikt kunnen worden
als grondstof, bouwstof of brandstof. Deze stoffen
worden vervolgens weer afgenomen door onder
andere de wegenbouw, de hout- en papierindustrie,
de kunststofbranche en de energetische industrie.
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Al het overgebleven afval wordt verbrand in de
ovens van HVC.
Na de presentatie zijn wij onder begeleiding van een
oud-medewerker het terrein op gegaan om hier de
verschillende inzamellocaties en afvalscheidingsinstallaties te bekijken. Deze installaties zorgen ervoor
dat de verschillende soorten afval van elkaar
gescheiden worden. Zo kan een deel gerecycled
worden en een ander deel naar HVC worden
gebracht voor verbranding.
Een opmerkelijk detail was dat er van de resten beton,
die door de aannemers en betonproducenten werden
gebracht, nieuwe blokken werden gemaakt waarmee
de verschillende stapels met afval van elkaar worden
gescheiden. Prima staaltje recycling dus!
De educatieve excursie werd afgesloten met een
diner en een kleine borrel bij restaurant Wereldwijd in
Alkmaar. Al met al, een geslaagde dag!
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Elektropartners BV.

Elektropartners is een middelgroot elektrotechnisch
installatiebedrijf met reeds 50 jaar ervaring. Vanuit
onze vestiging in Heerhugowaard, werken wij door
heel Nederland voor aannemers, zakelijke eindgebruikers, overheid, defensie en particulieren.
Elektropartners ontwerpt, adviseert en installeert
licht- en krachtstroominstallaties, telefoonsystemen,
datanetwerken, glasvezelverbindingen en heeft
daarnaast met Protectiepartners, alle kennis en
kunde in huis voor een kwalitatieve beveiligingsinstallatie.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor
een stage of afstudeeropdracht? Neem dan contact
op!

Stage bij
ammeraal beltech

Van croissant tot de avondkrant, van koffers tot
pakketten. Op enig moment tijdens de levenscyclus
wordt bijna elk product getransporteerd door middel
van banden. ammeraal beltech is gespecialiseerd in
de ontwikkeling, productie, verkoop, distributie en
service van deze proces- en transportbanden. een
onderneming die op de wereldmarkt al vele jaren
een leiderspositie inneemt in lichte en middelzware
toepassingen.

ammeraal beltech producten zijn in feite in
elke industrie te vinden, vaak in zeer kritische
toepassingen. Dankzij onze ervaring, marktkennis en
engineering knowhow, zijn wij in staat oplossingen te
bieden.
bij ammeraal beltech zijn mogelijkheden om op HbO
niveau een stage- of afstudeeropdracht te vervullen.
Regelmatig hebben wij opdrachten op het gebied van
technische bedrijfskunde, Werktuigbouw en it.
ben jij op zoek naar een stage in Heerhugowaard?
Neem dan contact met ellen Hopman:
tel: (072) 575 12 12
Mail: ehopman@ammeraalbeltech.com

www.ammeraalbeltech.com

Het begin van het nieuwe
schooljaar: Terschelling
Maandag 31 augustus 2015, de start van de introductieweek Technische bedrijfskunde. Dit
jaar een speciaal jaar, namelijk de 30ste editie. Na een eerste kennismaking in
Alkmaar werden alle 69 nieuwe studenten dinsdagochtend vroeg op station Alkmaar verwacht. Vanaf hier nam het introweekteam van de studievereniging de studenten over van
de ouders en startte zij gezamenlijk het vier daagse avontuur op Terschelling.

M

aandagmorgen werden de nieuwe studenten
ontvangen op school, een enkeling kwam te vroeg,
het merendeel te laat. De week begon met een presentatie van de studievereniging, kennismaking met
de docenten en een rondleiding in
groepsverband door het schoolgebouw.
’s Middags werden de studenten verwacht voor de
eerste groepsactiviteit: Drakenbootvaren nabij de
Hoornse Vaart. Na een bloedstollend toernooi
waaraan iedereen fanatiek meedeed, werden de winnaars gehuldigd. Als afsluiting van de dag werd een
groepsfoto gemaakt en daarna gingen de studenten
vermoeid op weg naar huis om zich klaar te maken
voor de zware week op Terschelling.

D

insdagochtend om 7 uur verschenen de studenten met veelal nog slapende gezichten op station
Alkmaar. Hier begon het avontuur naar Terschelling
met de busreis. Nadat met veel pijn en moeite alle
tassen waren ingeladen vertrok de groep van naar de
veerboot in Harlingen.

Na vertrek van de boot uit Harlingen kregen de
studenten per groep de sponsorkleding uitgedeeld,
werd er een spelletje kaart gespeeld en werd vooral
veel onderling contact gelegd. Eenmaal aangemeerd
in de haven van West-Terschelling kreeg iedereen een
fiets en begon de, nu nog lichte, fietstocht naar onze
accommodatie, de welbekende camping Appelhof!
De legertenten werden verdeeld onder de groepen
en al snel horen we de welbekende geluiden van het
oppompen van luchtbedden en het verschuiven van
stretchers. Nadat iedereen uitgevochten heeft waar
zijn/haar bed komt te staan is het tijd voor de eerste
activiteit: de Kroegentocht!
De groepen fietsten weer het eiland rond langs een
tiental kroegen. Al heel snel werd het de groepen
duidelijk dat niet alleen het beantwoorden van de
vragen punten opleverde.

W

oensdagochtend gaat de wekker om 8 uur.
Vanuit de tent baanden veel kleine oogjes zich een
weg naar de douches. Na een gezamenlijk ontbijt
aan de picknicktafel van 20 meter stappen we op de
fiets voor de eerste activiteit: teambuildingsochtend.
Tijdens deze ochtend hebben de studenten verschillende opdrachten aan de hand van hun naam moeten
uitvoeren. Hierdoor werden al snel de namen van de
medestudenten bekend. De een natuurlijk wat eerder
dan de ander.
Na deze activiteiten werden de studenten uitgedaagd
om per groep een toren te bouwen van elastiek en
stokjes. Nadat de studenten elkaar hadden leren kennen, was het tijd voor de gevreesde strandspelen.

’s Avonds werd ieders maagje goed gevuld met een
flinke maaltijd bij het Wrakkenmuseum, waarna
men zich klaarmaakt voor de thema-avond. Voor het
thema Carnaval weet iedereen een goede outfit uit de
koffer te trekken, zelfs de leraren! Na een klein
borreltje sluiten we de laatste tent dan toch om half 4.

Rond 6 uur ging iedereen weer naar het Wrakkenmuseum voor een pizza, shoarma of schnitzel.
Na een aantal gezelligheidsspelletjes, waarbij de
uitspraak mexxie derbaiii wel erg vaak hoorbaar was,
gingen de studenten met een gevulde buik richting
Midsland voor een aangenaam borreltje in één van de
kroegen.

D

onderdagochtend was als blijk van medeleven, heel sympathiek de algemene wekker wat later
gezet (ja ja, een half uur). Half 9 was het weer zover,
iedereen eruit – opstaan – douchen – aankleden en
ontbijten! Toen de laatste student onder de douche
vandaan geplukt werd en de groep weer ready-to-go
was, vertrokken we richting het welbekende meertje
voor de meerspelen! Tijdens deze spelen werden er
verschillende groepsspellen gedaan zoals touwtrekken, volleyballen maar ook bijvoorbeeld zaklopen in
estafette-verband.
Nadat de meerspelen klaar waren, kreeg iedereen de
kans om op eigen gelegenheid de verdere middag
door te brengen. Om half 7 stond de barbecue van de
enige echte keurslager van Terschelling klaar. Vanaf

Dit jaar bestonden de strandspelen uit atletiek, trefbal
en een Jiu Jitsu les gegeven door leraar Hans Waning.
De atletiek bestond uit meerdere onderdelen
waaronder het welbekende verspringen en de
estafette. Dit jaar werd er ook een nieuw onderdeel
ingevoerd: het maken van een kunstwerk op het
strand met de naam van je sponsor. Het niveau lag
hoog, maar uiteindelijk is er toch een terechte winnaar uitgekozen.
Na de Jiu Jitsu van de meester zelf, ging de groep
gebroken terug naar de camping. Hier kreeg iedereen
even tijd voor zichzelf en er werd gevoetbald, gekletst
of toch even boodschappen gedaan.
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7 uur was het een schranspartij voor iedereen met
gegrild vlees van onze eigen chef-kokkin Lieke,
waarna ‘s avonds iedereen vrij was om zijn eigen plannen uit te voeren.

V

rijdagochtend, helaas maar waar, de week
Terschelling is bijna ten einde. Nadat iedereen het
standaard ochtendritueel heeft doorgelopen worden
de tassen ingepakt, afval en statiegeld-artikelen
weggebracht, luchtkussens open gedraaid en de
stretchers opgeruimd. Het zit erop!
Als iedereen zover is worden de fietsen gepakt voor
een laatste fietstocht naar de boot. Een zware tocht
voor velen ten opzichte van de start van de week, de
gezelligheid en de korte nachtjes eisen hun tol.
Maar nee, zelfs op de boot terug weet een groot deel
van de groep het nog even gezellig te maken met
elkaar, helaas is dit van korte duur en komt de groep
om 5 uur weer aan bij het beginpunt: Station Alkmaar.
De afsluiter spreekt waarschijnlijk namens velen;

“Terschelling, je was een geweldige start van
het nieuwe avontuur”

‘De ideale stage- of afstudeerplek!’
Stageplekken en afstudeeropdrachten wil je gewoon 100% goed
voor elkaar hebben. Ze kunnen bepalend zijn voor je carrièrestart,
terwijl je slechts enkele kansen krijgt! GP Groot weet dat als geen
ander. Met technische uitdagingen, ervaren begeleiders én uitzicht
op meer vind je hier alles wat je zoekt. Vierdejaars TBK-student
Tim Boekel: ‘Er gaat een wereld voor me open!’
Tim werkt op de afdeling KAM van GP Groot en onderzoekt hoe de
veiligheid bij externe projecten kan worden verhoogd. En dat gaat zeker lukken, verwacht Tim: ‘Enerzijds bieden ervaren begeleiders mij
de nodige ondersteuning, anderzijds krijg ik de vrijheid om nieuwe
technische facetten te ontdekken. Ook op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast heb ik geholpen met veiligheidstrainingen, inwerkprogramma’s, audits en vergunningaanvragen.’

“GP Groot biedt
jou en je ideeën
volop ruimte”

Technische uitdagingen
GP Groot bestaat uit drie bedrijfsonderdelen: inzameling en recycling, infra en engineering, en brandstoffen en oliehandel. ‘Het
is zo veel meer dan de bekende vrachtwagens op de weg. Hier
schuilen de mooiste technische uitdagingen. En je kunt alle kanten op’, vertelt Tim. ‘Het is een innovatieve onderneming met
meer dan 730 werknemers. Zij bieden jou én jouw ideeën volop
ruimte. Als ambitieuze student kun je hier je ideale stage of afstudeeropdracht vinden.’

Kans op vervolg
Tim weet dat GP Groot bovendien verder kijkt dan alleen zijn stageperiode. Tim: ‘Zij zijn gebaat bij nieuwe aanwas
van jong personeel. Er is dus altijd kans op een vervolg. Toen ik begon zei mijn begeleider: Laat maar zien wat je in
huis hebt, wij zijn altijd op zoek naar mensen die het verschil kunnen maken!’
Ideale startplaats voor jouw ambitie?
Als innovatieve onderneming zijn wij graag van betekenis: Voor onze klanten, onze omgeving en onze mensen.
Lijkt dit je de ideale startplaats voor jouw ambitie? Laat je verrassen door de wereld van GP Groot.
Dan laten wij ons graag verrassen door jou!
Informeer naar jóuw mogelijkheden
E-mail naar stage@gpgroot.nl of kijk op www.gpgroot.nl/stage.

Van afval naar grondstoffen en energie
infra en engineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel
088 - 472 01 00 www.gpgroot.nl info@gpgroot.nl
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Activiteitenagenda
De komende periode staan er weer een aantal leuk, gezellige maar ook zeker hele
leerzame activiteiten op het programma. Hieronder vindt u een overzicht van de aankomende activiteiten.

Mix & Match Event
Het Mix & Match event wordt twee keer per jaar georganiseerd door de studievereniging om leden aan
een stage plaats te helpen. Op 17 december 2015 zal
het Mix & Match event plaats vinden bij Hogeschool
Inholland. De studenten zullen d.m.v. een pitch van
maximaal twee minuten en rondetafelgesprekken in
contact komen met sponsorbedrijven en bedrijven
uit de regio. Het daarop volgende event staat gepland
op maandag 18 april 2016

Gezelligheidsactiviteit
Op vrijdag 8 januari 2016 vindt ook
traditiegetrouw een gezelligheidsactiviteit plaats.
Onder het genot van een borrel wordt dan een leuke
activiteit uitgevoerd, zoals poolen en bowlen in voorgaande jaren.
De activiteitencommissie is nog druk bezig met het
organiseren van deze activiteit. Zodra de details
bekend zijn, zal iedereen hiervan op de hoogte
worden gesteld.
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Mix & Match

Excursie Scania
Wegens omstandigheden kon de excursie naar Scania
afgelopen oktober niet doorgaan. Gelukkig hebben
wij deze excursie kunnen verplaatsen: op dinsdag 15
december zal een groep 3e en 4e jaars TBK-ers afreizen naar Zwolle om een bezoek te brengen aan de
Scania productiefaciliteit. Op deze locatie wordt maar
liefst 60% van de Europese productie gerealiseerd.
Vanuit de fabriek wordt naar ruim 60 landen geëxporteerd.
In de fabriek in Zwolle wordt het volledige Scania
vrachtwagenprogramma gebouwd. Onderdeel van
het fabriekscomplex is een Logistiek Centrum. De levering van productieonderdelen aan de fabriek vindt
plaats via directe communicatie per computer. Ruim
500 toeleveranciers zijn op het informatiesysteem
aangesloten, waardoor de orders zo efficiënt mogelijk
kunnen worden afgehandeld.
Per dag komen ruim 100 vrachtwagens met onderdelen de fabriek in. In het logistiek centrum worden de
voorbereidingen gedaan om de onderdelen in kleine
hoeveelheden voor de geplande truckspecificatie,
just in time aan de productielijn te bevoorraden.

Enkele feiten over Scania:
• Aantal werknemers: 1500
• Aantal geproduceerde trucks: 500.000 (tot
2010)
• Jaar van oprichting: 1964
Tijdens het bezoek worden we verwelkomd met een
kopje koffie/thee, waarna afgetrapt wordt met een
company presentatie. Vervolgens zullen we de fabriek
ingaan voor een 2 á 3 uur durende rondleiding.
Inschrijving voor deze excursie zal heropend worden.

Buitenlandse studiereis
Deelnemen aan reizen van de studievereniging
betekend je grenzen binnen Europa verbreden. Om
je een indruk te geven van de afgelopen binnen- en
buitenlandse- studiereizen, hebben we alle steden
waar we geweest zijn eens op een rijtje gezet.
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16

Buitenland
Berlijn
Wenen
Newcastle
Krakau
Praag

Binnenland
Groningen
Utrecht
Eindhoven
Rotterdam
Groningen

De stad die in februari 2016 alle voorgaande
studiereizen gaat evenaren is Praag! Zoals jullie van
ons gewend zijn zal de inhoud van de reis bestaan uit
bezoeken aan diverse bedrijven, culturele
bezienswaardigheden, kroegen en een universiteit.
Meer details worden in de komende maanden
vrijgegeven via de bekende kanalen; mail,
social-media en de website.
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Mix & Match
Het succes van de studievereniging, maar dan nog groter. Ja het kan, op 20 april 2015
organiseerde de studievereniging Technische Bedrijfskunde het Mix & Match event
voor 18 opleidingen van Inholland Alkmaar. Lees hieronder een uitgebreid verslag en
enkele reactie van de aanwezige bedrijven.
350 studenten en 29 bedrijven, twee cijfers die maar
weer aangeven dat een dergelijk evenement zowel
in het bedrijfsleven als onder de studenten als zeer
gewenst wordt ervaren.
Met studenten van 18 opleidingen was het voor het
bedrijfsleven een unieke kans om zich te profileren
onder de studenten van Inholland Alkmaar. Stageopdrachten van A tot Z, geïnteresseerden alom.
De middag van het Mix & Match event werd om half
twee geopend door Drs. Dirk van der Bijl, vestigingsdirecteur Inholland Alkmaar en directeur van het
domein Techniek, Ontwerpen en Informatica. Met een
korte introductie over het reilen en zeilen binnen Inholland Alkmaar en de visie die hieraan ten grondslag
ligt werd het Mix & Match event geopend. Het woord
was hierna aan de twee studentenondernemingen
(Beannovative SC en Roti SC) die kans maakten op de
titel ‘studentenonderneming van het jaar’. Een korte
presentatie, gevolgd door vragen van de aanwezige
jury werden nauwlettend gevolgd door de aanwezigen. Na deze presentaties ging de jury in beraad over
haar uiteindelijke keuze. Beannovative SC mocht zich
uiteindelijk de gelukkige winnaar noemen.
Maarten Coppens nam hierna het woord om het programma van de middag toe te lichten. Nu was het tijd
voor de aanwezige bedrijven om zich bij de studenten
in de kijker te spelen door een pitch van twee minuten. De pitches werden begeleid door Peter Houtenbos, die scherp de twee minuten in de gaten hield en
als een soort bel fungeerde om een aantal bedrijven
toch te laten zwijgen na twee minuten. Tijdens de
pitches gingen de sprekers voluit om de aandacht
van studenten te winnen en hen te motiveren na de
pitches langs te komen.
Na de pitches was het namelijk tijd voor de welbekende rondetafelgesprekken. De bedrijven installeerden
zich op hun plek en studenten kregen zes rondes van
een kwartier om langs bedrijven te gaan die hun aandacht hadden getrokken tijdens de pitches.
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Dit zorgde voor een gezellige drukte in de ingerichte
locaties, stageopdrachten werden gecommuniceerd
of opgesteld na een goede match tussen student en
bedrijf, visitekaartjes werden uitgewisseld en de deur
naar een volmaakte carrière werd geopend.
Na afloop van de rondetafelgesprekken werd de middag op informele wijze afgesloten met een hapje en
een drankje, zodat men de gelegenheid had om met
de toekomstige begeleider te proosten.

IOI Loders Croklaan, onderdeel van de in Maleisië gevestigde IOI Group, is één van 's werelds
toonaangevende
leveranciers van duurzame palmolie. Wij ontwikkelen en produceren plantaardige oliën en
.
vetten voor de voedingsmiddelenindustrie. IOI Loders Croklaan heeft productiefaciliteiten in Wormerveer
en Rotterdam, in Channahon (VS) en in Pasir Gudang (Maleisië).
De productielocatie in Wormerveer is ca. 5.5 hectare groot en omvat onder meer 10 fabrieken, 3
laboratoria, 15 tanken parken, een ketelhuis en twee kantoren. Er werken ongeveer 450 medewerkers.
De Technische Dienst heeft twee belangrijke opdrachten, t.w:
1.

Het ontwerpen en (laten) bouwen van nieuwe of het aanpassen van bestaande technische
productiemiddelen.

2.

Het in technisch goede staat houden van bestaande apparatuur en installaties, door het uitvoeren
van preventief onderhoud en het verhelpen van storingen.

Door het uitvoeren van storingsanalyses (FMECA, RCA, VSM) en het verbeteren van onze
onderhoudsprocessen en werkmethoden, worden stilstand tijden gereduceerd en wordt de
beschikbaarheid van productiemiddelen verhoogd. Middels KPI’s wordt de performance van de technische
dienst bijgehouden en daar waar nodig bijgestuurd.
Om een bijdrage te leveren aan het continu verbeteren van ons onderhoudsproces zijn wij constant
opzoek naar stagiairs en afstudeerders, die geïnteresseerd zijn om over de grenzen van afdelingen
(techniek, productie en veiligheid) heen te werken. Kernkwaliteiten voor het uitvoeren van de opdrachten
zijn, kennis van en/of interesse in techniek, analysemethoden, organisatiekunde, bedrijfseconomie en
projectmatig werken.
Voorbeelden van actuele onderwerpen zijn: Het inventariseren, analysen en verbeteren van de
onderhoudsprocessen. Het uitvoeren van storingsanalyses. Het analyseren en reduceren van het
koelwaterverbruik in het kader van energiebesparing. Het onderzoeken van nieuwe
onderhoudsmethodieken zoals Condition Based of Predictive Maintenance.
Ben je geïnteresseerd in andere aandachtsgebieden, zoals supply chain, logistiek, veiligheid, milieu of
duurzaamheid, kan je ook contact opnemen met onze recruiter debora-de.vries@ioiloders.com.

Stage
bij een wereldbedrijf
in de regio!

De Wilde Groep, de Specialist op gebied van veilig
werken uit Beverwijk
De Wilde ingenieurs groep is een onderneming met
een team van circa 50 flexibele en ondernemende
adviseurs. Het bedrijf uit Beverwijk zorgt ervoor dat
bedrijven efficiënter kunnen werken op het gebied
van kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu. Dat
betekent: beter op elkaar afgestemde processen,
een veilige werkplek, een verhoogd MVO bewustzijn
en personeel dat zich bewust is van de mogelijke
gevaren op de eigen werkplek. Dat resulteert in
lagere arbeidskosten voor bedrijven. De Wilde doet
dat aan de hand van het door hen ontwikkelde 3-V
model: verbinden (samenwerken), vertrouwen en
verantwoordelijkheid. Of het nu gaat om het
begeleiden van (ISO en VCA) certificaties, inspecties
van
werkplekken,
Risico-inventarisaties,
het
opstellen
van
V&G
managementsystemen,
begeleiding van graven in vervuilde grond of VCA en
BHV cursussen, de medewerkers van De Wilde Groep
staan graag voor u klaar.

Stage en afstuderen

De Wilde Groep is een bedrijf dat volop in
ontwikkeling is en daarom graag samen werkt
met de Hogeschool Inholland. Studenten van de
opleiding Technische Bedrijfskunde (TBK)
hebben stage bij De Wilde gelopen en onder
meer geholpen met het schrijven van business
plannen, het introduceren van nieuwe
producten, klanten databases inrichten en
onderzoeken, processen verbeteren en nog veel
meer. Ook nu zijn er bij de Wilde 2
afstudeerders van Hogeschool Inholland
werkzaam. Verschillende afstudeerders zijn na
hun studie bij het Beverwijkse bedrijf in dienst
gekomen en werken dagelijks mee aan het
succes van De Wilde Groep.

Handicare Stairlifts heeft op verschillende
vakgebieden uitdagende stage- en afstudeerplaatsen.
Wij bieden kansen en mogelijkheden om je verder te
ontwikkelen in jouw vakgebied.
Handicare Stairlifts is onderdeel van de in Noorwegen
gevestigde Handicare Group. Wij zijn een dynamische,
internationale fabrikant van trapliften en hebben als
doel er voor te zorgen dat mensen die moeite hebben
met traplopen in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
Vanuit Heerhugowaard (NL) en Kingswinford (UK)
ontwikkelen, produceren en verkopen wij trapliften voor
alle soorten trappen, overal ter wereld. Wij zijn actief
in 40 landen en hebben vestigingen in Nederland,
Verenigd Koninkrijk, China, Verenigde Staten, Frankrijk
en Duitsland.
Met de nieuwste technologieën brengen en houden
wij innovatieve producten, diensten en processen op
het hoogst mogelijke peil. Meer dan 550 vakmensen
werken samen aan de beste trapliften die zo
klantgericht mogelijk in de markt worden gezet.
Neem voor meer informatie
contact op met Ingrid de Vries:
ingrid.devries@handicare.com
of 072-5768898.

Kijk voor meer informatie op www.dewildegroep.nl

www.handicaretrapliften.nl

ISO 9001:2008 bij
Machinefabriek Adrichem
Mijn naam is Stijn Schouten, ik ben tweedejaarsstudent Technische Bedrijfskunde en woon
in de prachtige stad Alkmaar. Mijn stage loop ik
bij Machinefabriek Adrichem in Beverwijk.

Het bedrijf
Machinefabriek Adrichem is al meer dan 35 jaar een
metaalbewerkingsbedrijf in Beverwijk, gespecialiseerd in verspaningstechnieken. Door middel van het
bewerken van vrijwel alle soorten metalen, kunnen
uiteenlopende producten worden gefabriceerd. Er
staan verschillende bewerkingsmachines in de werkplaats waarmee de meest uiteenlopende producten
worden gemaakt. Adrichem produceert vooral stukproducten voor TATA Steel IJmuiden.

De opdracht
Mijn opdracht bestaat uit het opzetten van een kwaliteitsbeheersingssysteem. Kort samengevat wil dat
zeggen: ‘zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs
het’. Het uiteindelijke doel is dan ook het verkrijgen
van het befaamde ISO 9001:2008 certificaat. Je moet
de eisen van deze norm verwerken en verplicht
toepassen in je kwaliteitsbeheersingssyteem. Qua
onderzoek maak ik gebruik van een GAP analyse en
die zet ik om in een advies rapport waarbij ik die adviezen zelf zo veel mogelijk al probeer uit te voeren.
Daar komt dan uiteindelijk een kwaliteitshandboek
uit voort.

Dit heeft zo zijn voordelen, want je weet en begrijpt
het pas echt als je goed onderzoek gedaan hebt en
niet als iemand al alles voorkauwt voor je. Dit
betekent niet dat ik niet begeleid wordt, want al mijn
vragen worden gewoon altijd beantwoord. Ik ga vaak
met mijn stagebegeleider het verrichte werk beoordelen en kijken waar het beter kan.

Vacaturebank
Ik heb mijn stagebedrijf via de vacaturepagina van
de studievereniging gevonden. Mijn stagebegeleider
heeft zelf ook deze opleiding voltooid en heeft zo via
Ronald Dijkers een vacature op de website kunnen
plaatsen. Ik ben dus langs geweest voor een gesprek
en voilà.

ISO?

Een relaxte werksfeer

Behoorlijk wat, maar dat moest ook wel. In het bedrijf
heeft bijna niemand ervaring met ISO, dus ik moet
het vooral zelf uitvogelen met een beetje Google-fu.

Tot nu toe ervaar ik mijn stage als positief, het is
gezellig en er hangt een relaxte werksfeer met veel
vrijheden. De opdracht kan wel af en toe eentonig zijn
maar dat is gelukkig af te wisselen met leuke klusjes
tussendoor.

Tips
Misschien zoeken ze volgend jaar nog een stagiair
voor het overgaan op ISO 9001:2015. Voor mogelijke
stageplekken: neem contact op.
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Geschikt/Ongeschikt?
Een stage bij EFC Filtration b.v. is een

Wij zijn op zoek naar HBO studenten

manier om EFC van binnenuit te leren

van de studies werktuigbouwkunde of

kennen en jezelf onder te dompelen in

technische bedrijfskunde. Wij zoeken

onze sector, filtratie. Je wordt betrokken

studenten die het vermogen hebben om

bij concrete projecten die op basis van je

analyses te maken en werkbare

complete oplossingen. Bij EFC doen we

interesses en capaciteiten worden

oplossingen te bedenken met veel

het allemaal.

geselecteerd. Door je dagelijkse

enthousiasme, veerkracht en

samenwerking met de werknemers van

zelfvertrouwen.

Onze afdeling Filtration Products levert
alle benodigde filtratie producten aan
onze klanten.
Van engineering van filterinstallaties tot

Onze afdeling Service & Maintenance
voorziet klanten van alle diensten om

EFC, die allen professionals in hun
vakgebied zijn, krijg je meer inzicht in

Ben jij op zoek naar een stage of baan in

onze sector. Je krijgt directe ondersteu-

de buurt van Alkmaar en herken je

ning van een supervisor en mentor. We

jezelf in de bovenstaande beschrijving?

installateurs in de klimaatbeheersing. Met

doen dit om ervoor te zorgen dat je het

Neem dan contact op met

specialisten op het gebied van

meeste uit jezelf kunt halen en zoveel

Saskia Dekker via 072-5405454 of

luchtfiltratie kan EFC altijd de beste

mogelijk ervaring op doet.

s.dekker@efcfiltration.com

installaties beschikbaar te hebben.
Utility Supplies richt zich enkel tot de

oplossing leveren.

Binnenlandse Studiereis
Groningen
Suiker Unie

Rijksuniversiteit van Groningen
De volgende morgen begonnen we met weinig
nachtrust en een stevig ontbijt aan de wandeling naar
de Rijksuniversiteit van Groningen. Hier werden de
mogelijke (pre-)masters beschreven na gevolg van
Technische Bedrijfskunde op Inholland Alkmaar. De
presentatie werd verzorgd door de recent
afgestudeerde TBK-student Roy Huisman in samenwerking met de studievereniging voor Technologiemanagement (TEMA). Het was een
duidelijk verhaal over het wonen, studeren en uitgaan
in Groningen.

De reis werd vervolgd met een tweede bedrijfsbezoek
aan de Suiker Unie te Vierverlaten. Na het
enthousiaste onthaal en het zien van de bedrijfsfilm
werd het bezoek voortgezet met een rondleiding
door de suikerfabriek. In de suikerfabriek hebben
we het proces van biet tot suiker tot in detail mogen
waarnemen. Na de mogelijkheid tot het stellen van
vragen, het maken van een groepsfoto en het ontvangen van een mooie pot suiker werd teruggekeerd
naar het hostel.
Terug in Groningen werd de dag afgesloten met een
gezellig etentje en de laatste avond uit. Nadat iedereen langzaam wakker was geworden en een ontbijtje had gegeten nam de groep afscheid van elkaar.
Hierna is iedereen weer op eigen gelegenheid naar
huis gegaan. Al met al hebben we weer een paar zeer
gezellige dagen achter de rug, onze dank gaat uit
naar Michel, Dave en Zoë voor het organiseren van
deze fantastische reis!
We hopen dat iedereen onwijs heeft genoten en
terug kan kijken op een erg gezellig en leerzaam
weekend.

Donderdagochtend 19 november was het weer zover,
de jaarlijks terugkerende binnenlandse studiereis naar
een willekeurige plaats in Nederland! Dit jaar viel de
dartpijl in het gezellige Groningen, dé studentenstad
van Nederland.
Het is gebruikelijk tijdens de studiereizen dat
activiteiten in het kader van de opleiding worden
ondernomen, zoals het bezoeken van bedrijven en
universiteiten.

Groningen
Na dit bezoek werd de afsluitdijk overgestoken met
als eindbestemming: Groningen. Bij aankomst had
iedereen de mogelijkheid om zich op te frissen en
voor te bereiden op de lasergamecompetitie. Na
enkele fanatieke speelrondes kreeg de groep dorst en
werd de drang naar het Groningse uitgaansleven des
te groter. De groep vond elkaar op de Grote Markt en
in de Poelestraat.

HGG-Profiling Specialists
Op de eerste middag begon de reis met een
interessant bezoek aan HGG-Profiling Specialists te
Wieringenwerf. Hier kregen we een bijzonder leuk
welkom in het midden van de werkplaats. Tussen de
machines en het werkende personeel kregen we door
middel van een presentatie een goed beeld van de
activiteiten die het bedrijf wereldwijd uitvoert. Het
bezoek werd vervolgd met een heldere rondleiding
door het bedrijf, waar enkele 3D-snijwerkzaamheden
zijn gedemonstreerd.
22 TBKMagazine december 2015

TBKMagazine december 2015 23

Nieuws uit de vereniging
Studievereniging Technische Bedrijfskunde Alkmaar is een relatief jonge vereniging. Toch bestaan
wij al bijna vijf jaar. Wij zijn daarom ook nog volop in beweging. Het bestuur is namelijk steeds
continu bezig met het verbeteren van de vereniging, zodat we nog meer van waarde zijn voor de
leden. De afgelopen periode is er veel gebeurd. Wij praten u dan ook graag bij over de recente
ontwikkelingen binnen de vereniging.

STAGE BIJ RAVO B.V.
RAVO, EDUCATIE VOOR DE NIEUWE GENERATIE

10e editie TBK magazine
Het is bijna niet voor te stellen, maar dit is alweer de
tiende editie van het TBK magazine die voor u ligt.
Om weer eens wat herinneringen op te halen staat
hiernaast een overzicht van de covers van de tien
edities.

Vijfjarige bestaan
Voor de rekenwonders onder ons, de 10e editie van
het magazine betekent dan ook dat de studievereniging bijna vijf jaar bestaat.
Op 10 februari 2011 besloten de toenmalige studenten Bob Blijlevens, Justin van der Leest en Mats Dekker om de studievereniging Technische Bedrijfskunde
op te richten.
In de afgelopen jaren heeft de vereniging veel voor
haar leden kunnen betekenen, dit was ook het doel
van de oprichters. Toch is er de afgelopen jaren ook
veel veranderd binnen de vereniging. Vele mensen
hebben zich dienstbaar gemaakt binnen de verschillende functies en daar zijn wij hen zeer dankbaar
voor.
Deze vijf jaar willen wij niet onopgemerkt voorbij
laten gaan, daarom willen wij dit lustrum vieren met
alle leden en ex-leden.
Hoe deze viering precies wordt vormgegeven? Daar
kunnen we op moment van schrijven nog niks over
zeggen

RAVO B.V, onderdeel van de Franse multinational Fayat, is een toonaangevende internationale organisatie op het gebied van
het ontwikkelen, produceren en verkopen van kwalitatief hoogwaardige mid-size straatveegmachines. Bij ons komen logistiek,
techniek, creativiteit en commercie samen. Zoek je een leuke en leerzame stage in een internationale en dynamische omgeving?
RAVO B.V. biedt stages binnen alle facetten van het bedrijfsleven.
RAVO B.V. is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt om ervaring op te doen met verschillende technieken zoals:
Mechanica, hydraulica, elektrotechniek, regeltechniek, akoestiek, reductie emissie fijn stof en aërodynamica (in de zuigmond). Naast
engineering zijn er ook binnen logistics, sales, marketing, communication, finance en HR volop mogelijkheden voor diverse stage
opdrachten.
Een stage bij ons geeft de mogelijkheid om samen met ervaren en gemotiveerde collega’s je vaardigheden te ontwikkelen en een
belangrijke bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen te geven.
Enkele voorbeelden van stage opdrachten zijn:
- Hydraustatische aandrijving van voertuigen.
- Airflow optimalisatie van het vuil pick-up systeem.
- Gewicht, geluid en kosten reductie door toepassing van composiet materialen in de
vuilcontainer.
- Fysieke materiaalstromen
- Haalbaarheidsonderzoek ‘warehouse splitsen in twee locaties’.
- Marktonderzoek
- Evenement organisatie
- etc
Neem voor meer informatie contact met ons op of bezoek onze internetsite
www.ravo-fayat.com.
Contactpersoon:
Rob Wijnschenk, Interne training manager
T: 072- 5673250
E: r.wijnschenk@ravo.fayat.com
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Ideeën van TBK
Eén van de beroepsrollen die een technisch bedrijfskundige zou kunnen
uitoefenen is ondernemer. Natuurlijk
moet dan tijdens de opleiding de
benodigde kennis worden opgedaan.
In het vierde jaar van de opleiding
Technische Bedrijfskunde doen de
studenten een project genaamd Jong
Ondernemen. Dit project is een samenwerking tussen het bedrijfsleven en het
onderwijs om jongeren kennis te laten
maken met ondernemen, opgezet door
stichting Jong Ondernemen.
Onderstaand zes advertenties van de
Jong-ondernemers van dit schooljaar.
Let wel op, deze ondernemingen bestaan tot februari 2016.
Dop eraf, kraan open, bidon vullen, dop er weer op
en dit voor 8 of meer bidons voor de wedstrijd en in
de rust. Wat nou als een bidon bestond waar de dop
niet vanaf gedraaid hoeft te worden om te vullen?
De TeamBottle is de eerste sportbidon waarbij de
dop kan blijven zitten om te vullen! Vooral in Teamverband, waarbij 8 of meer bidons gevuld moeten
worden is dit natuurlijk idéaal!
Een team van 4 echte teamsporters staat voor u klaar
om dit product tot op de (gras)mat te leveren!
Benieuwd naar of geïnteresseerd in de TeamBottle?
Bezoek onze website www.TeamBottle.nl en volg ons
op Facebook.

Easy Cap

Tapeknipper.nl

Wraphouder

Ideaal voor gebruikers van de bekende Dopper, de
Fruze! Met de Fruze wordt het mogelijk om fruitwater
te drinken met de Dopper. Door de Fruze te gebruiken heeft men geen last van fruit dat in de keel kan
schieten. Door de kleine gaatjes komt er voldoende
water door de Fruze waardoor u nog steeds goed kan
drinken. De Fruze is in vergelijking met substituten
veel goedkoper. De Fruze is al verkrijgbaar vanaf 2.50
euro. Substituten zitten al snel boven de 15 euro.
Tevens is de Fruze geschikt voor in de vaatwasser en
recyclebaar. De Fruze wordt geleverd inclusief een
recepten boekje waarin verschillende recepten staan
om u water meer smaak te geven. Met dit product
stimuleert Tasty Water Solutios S.C. het gebruik van
duurzame flessen en groente en fruit in plaats van
single-use-plastic en suikerrijke frisdranken. Kortom,
het proberen waard! Kijk en bestel op www.fruze.nl!

Jong geleerd is oud gedaan

TeamBottle, a Bottle for the Team

Fruze van Tasty Water Solutions

Ski-Lock

Tijdens het wintersportseizoen worden gemiddeld 35
ski’s per dag gestolen of verwisseld. Om dit probleem
op te lossen hebben wij een nieuw product ontworpen, de Ski-Lock.
De Ski-Lock is een product dat draaggemak en
diefstalpreventie van ski’s combineert. Dankzij het
sluitsysteem is de Ski-Lock eenvoudig op de ski’s te
bevestigen. Doordat de ski’s op twee punten vast
zitten, bij de bindingen en bij de Ski-Lock, wordt
voorkomen dat de ski’s gaan scharen en uit elkaar
vallen. De rubberen dopjes aan de binnenkant van de
Ski-Lock voorkomen dat de ski’s door de Ski-Lock worden beschadigd. Daarnaast kan de Ski-Lock op slot
worden gezet met een hang- of kabelslot dat wordt
meegeleverd. Dit verkleint de kans dat uw ski’s tijdens
de wintersport worden gestolen.
Bent u geïnteresseerd en op zoek naar meer informatie, bezoek dan onze facebookpagina genaamd ‘’SkiLock’’ , www.ski-lock.nl of neem contact op met Jelle
Betjes via 526307@student.inholland.nl of
06-13260402

Veel fysiotherapeuten, sportbegeleiders en lymfespecialisten gebruiken medical tape voor verschillende
medische doeleinden. Medical tape wordt nu met een
schaar op maat geknipt. Medical tape wordt hierbij
in twee of vier stroken geknipt en afgerond aan de
uiteinden. Dit afronden is nodig omdat anders de
tape snel los kan laten. Het knippen is een secuur en
tijdrovend karwei waarbij meer dan eens tape verspild wordt door verkeerd knippen. Vanuit de praktijk
is de vraag gekomen: “Is het bewerken van medical
tape te vergemakkelijken?”
Tapeknipper.nl is op zoek gegaan naar een oplossing
om het bewerken van medical tape makkelijker en efficiënter te maken. Hier zijn twee nieuwe innovatieve
ideeën uitgekomen. Te weten een tapesnijder waarmee, op een snelle manier, tape in meerdere stroken
gesneden kan worden en er wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van de tapeknipper om de
uiteinden van medical tape af te ronden. Bezoek voor
meer informatie onze website of Facebookpagina.

Ga jij ook wel eens naar festivals, beurzen of doe
je aan outdoor activiteiten? Vind jij het dan ook zo
vervelend om de hele tijd je fles met drinken vast te
houden? Easy Cap biedt de oplossing!
Tijdens langdurige events (zoals festivals, beurzen,
wandeldagen, etc) wordt vaak veel drinken geconsumeerd. Hierbij loopt je lang rond met een fles in
je handen. Tenzij je de fles in een keer leeg drinkt en
weggooit. Bij festivals is het zelfs zo dat de bezoeker
geen dop geleverd krijgt bij de fles. Dit maakt het nog
onhandiger met bewaren.
Door middel van Easy Cap kan de fles eenvoudig aan
de broekriem worden bevestigd. Daarnaast is Easy
Cap zo geproduceerd dat deze op alle standaard
PET-flessen past (bijv. Water-, Cola-, Fanta-, Sprite-,
7-up flessen, etc).
Wil jij een Easy Cap kopen? Of wil je op de hoogte gehouden worden wat betreft de voortgang van de Easy
Cap? Bezoek dan onze website: www.easy-cap.nl

Wraps: heerlijk om te eten, maar toch altijd weer een
uitdaging! Heb je eindelijk je wrap gevuld, klaar om
te eten, valt de inhoud aan de onderkant eruit….
Geknoei, kleffe handen en vaak vieze kleding als
gevolg. Tiny Innovations biedt u de oplossing: de
Wraphouder! Dankzij de Wraphouder is de onderkant
van de wrap afgesloten en voorkomt u geknoei en
vieze handen. Het strakke, beukenhouten design van
de Wraphouder ligt lekker in de hand en presenteert
uw wrap op unieke wijze. Simpelweg vouwen, rollen,
bevestigen van de Wraphouder en klaar om zorgeloos
te genieten van uw wrap!
www.wraphouder.nl

www.tapeknipper.nl
https://www.facebook.com/tapeknipper.nl
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Neem een kijkje in de keuken van
Technische Bedrijfskunde

Hogeschool Inholland Alkmaar
Profiel Technische Bedrijfskunde

Heb jij interesse in de studie Technische Bedrijfskunde? Maak dan gebruik van onze
voorlichtingsactiviteiten en ervaar hoe het is om te studeren aan één van de beste
opleidingen Technische Bedrijfskunde van Nederland. Recent beoordeeld met een
4e plek in de keuzegids HBO 2016

Iets voor mij?

“Tijdens de Open Dag heb ik gesproken met
docenten, studenten en alumni. Ik kwam erachter
dat TBK veel beter bij me past dan andere
opleidingen.”

De colleges en het project in de eerste helft van
het vierde jaar staan in het teken van ‘Jong ondernemen’. In het kader van het project stel je een
ondernemingsplan op en start je vervolgens met je
projectgroep een eigen bedrijf. Je rondt je studie in
de tweede helft van het vierde jaar af met een afstudeeropdracht. Met de afstudeeropdracht kun je
jezelf binnen het brede vakgebied van technische
bedrijfskunde specialiseren en profileren.

Vind jij het een uitdaging om problemen op te lossen? Zou
je het leuk vinden om bij bedrijven aan allerlei processen
te sleutelen waardoor de winstgevendheid van die
bedrijven wordt verbeterd? En zou je het spannend vinden
om voor een bedrijf op zoek te gaan naar nieuwe producten en markten? Zo ja, dan is de opleiding Technische
Bedrijfskunde (afgekort TBK) echt iets voor jou!

Wat houdt deze studie in?

“Door het proefstuderen heb ik ontdekt dat TBK voor
mij echt de opleiding is. De behandelde casus en het
planningsspel spraken me zeer aan.”

“Door het meelopen met een aantal eerstejaarsstudenten heb ik de sfeer van de opleiding geproefd en
ervaren hoe het leven van een TBK-student er uitziet.
En dat smaakte naar meer!”

Bezoek een Open Dag/Avond:

Zaterdag 13 februari 2016 10:00 - 14:00 uur
Woensdag 6 april 2016 van 17.00 - 20.00 uur
Woensdag 8 juni 2016 van 17.00 - 20.00 uur

Kom proefstuderen:

Dinsdag 15 december 2015
Dinsdag 23 februari 2016
Dinsdag 12 april 2016

Kom meelopen:

op een dag die jou het beste uitkomt, Mail
naar Ronald.Dijkers@inholland.nl

Bij de bacheloropleiding TBK staat het ontwerpen en
verbeteren van bedrijfsprocessen centraal. Deze processen
helpen om een bedrijf efficiënt en effectief te laten draaien. Alle onderdelen van een organisatie komen daarbij
aan bod: de productieafdelingen, verkoop en
marketing, distributie, maar ook financiën en personeelszaken. Je wordt opgeleid tot manager, adviseur of
ondernemer in een industriële bedrijfsomgeving. Je moet
daarom interesse hebben in mensen, organisaties, technologie, economie en marketing.

Structuur en programma
In het eerste jaar wordt de basis gelegd. Je krijgt les in
bedrijfskundige onderwerpen zoals organisatiekunde,
logistiek, marketing, bedrijfseconomie en productieprocessen. Daarnaast werk je in groepjes aan projecten. Deze
projecten zijn je eerste bedrijfskundige opdrachten. Al
vanaf september voer je ze uit voor echte bedrijven!
In de eerste helft van het tweede jaar ga je op stage en
breng je je kennis van het eerste jaar in de praktijk. In de
tweede helft van het tweede jaar wordt dieper ingegaan
op de bedrijfskundige vakken. Tegelijkertijd werk je aan
het project ‘Onderzoek en advies’ waarin je de geleerde
vaardigheden toepast.
In de eerste helft van het derde jaar volg je colleges en
voer je een project uit. Het accent ligt daarbij op de
optimalisatie van de interne organisatie van een bedrijf.
De tweede helft van het derde jaar loop je weer een praktijkstage.

Wat kun je er mee worden?
Als technisch bedrijfskundige kun je bij heel veel
verschillende bedrijven en organisaties terecht. In
de industrie houd je je bijvoorbeeld bezig met het
optimaliseren van het productieproces. Je zorgt
ervoor dat het bedrijf zo efficiënt mogelijk zijn producten kan produceren. Daarbij houd je rekening
met de mensen die er werken en de machines die
nodig zijn, maar ook met de prijs en de kwaliteit
van de producten. Maar je kunt je ook juist bezighouden met het verbeteren van de verkoop en
marketing van de producten.
Technisch bedrijfskundigen kunnen behalve in de
industrie ook in de dienstverlenende sector terechtkomen. Denk bijvoorbeeld aan financiële instellingen of zorginstellingen. Je bedenkt daar hoe je de
werkzaamheden van medewerkers efficiënter kunt
organiseren. Dat kan betekenen dat je een goede
werkverdeling en planning maakt, maar ook dat je
zorgt dat iedereen op tijd over de juiste informatie
beschikt of dat je bedenkt hoe je automatisering
optimaal kunt inzetten. Omdat je breed inzetbaar
bent, heb je veel keus op de arbeidsmarkt! «

Van in de klas naar voor de klas
Er zit in de vier jaar dat de opleiding duurt een
prettige structuur zodat je goed wordt voorbereid op
het afstuderen. Na je afstuderen ben je klaar om de
arbeidsmarkt op te gaan.

Korte introductie over jezelf.
“Mijn naam is Louis Vleugel, ik ben woonachtig in
Noord-Holland. Ik ben reeds 3,5 jaar werkzaam bij Traduco in Heerhugowaard. Traduco is een deskundig en
betrouwbare partner die haar opdrachtgevers ondersteunt bij de definitie, invoering en borging van
Asset Management. Asset Management gaat over
slim beheer van fysieke assets en over beheersen
van risico’s. Dit alles met oog op rendement halen uit
investeringen.
Voordat ik deze functie ben gaan uitoefenen, ben ik
na het behalen van mijn studie TBK gaan werken bij
Volkerrail als werkvoorbereider. Volkerrail verzorgt
het onderhoud van het spoor binnen Noord-Holland,
in opdracht van ProRail. Een boeiende periode waarin
ik in aanraking ben gekomen met
verschillende vormen van onderhoud. Vandaaruit
heb ik de stap gemaakt naar Traduco. 3de jaars
studenten zullen dit bedrijf kennen van de Minor
Asset Management. Sinds dit jaar ben ik betrokken bij
het lesprogramma en verzorg ik begeleiding van de
projectopdrachten. Dit doe ik samen met de directeur
van Traduco, Nico Groen.
Grappig om zo via de opleiding weer terug te komen
als gastdocent. Ik sta nu dus aan de andere kant van
de klas en ervaar zo ook de studie weer vanuit een
ander oogpunt.
Binnen Traduco doe ik diverse projecten op het
gebied van Asset Management. Hierin spelen alle
facetten van onderhoud een rol. Zo ben ik betrokken
op Schiphol bij het inrichten van
onderhoudsstrategieën voor diverse installaties (van
het hoogspanningsnet tot de brandmeldinstallaties in de terminal). Daarnaast doe ik een project bij
het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier
(afvoer en zuivering van rioolwater binnen
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Zelf ben ik naast de opleiding actief geweest binnen
de studentenvereniging Omnivas. Tijdens mijn studie
heb ik hier veel tijd ingestoken. In mijn derde jaar heb
ik de rol van penningmeester bij de Introductieweek
op mij genomen. Hier heb ik superveel van geleerd.
Daarnaast was ik actief bij de barploeg van de Soos,
de studentenkroeg onder de locatie op de
Bergerweg.”

Wat maakt de opleiding
Technische Bedrijfskunde uniek?

Noord-Holland): het begeleiden en ondersteunen
van de maintenance engineer met structureren van
onderhoud op de waterzuiveringen. Wist je dat hij
ook een oud student TBK is? Wij zijn in hetzelfde jaar
afgestudeerd en hebben in het verleden al eerder
een project gedaan tijdens de opleiding.

“Diversiteit! Door de brede scope doe je veel
ervaring op in verschillende gebieden. Hierdoor ben
je goed inzetbaar in verschillende vakgebieden en
culturen. Zeker een plus in het bedrijfsleven.”
Zelf ben ik geen specialist en ik heb toentertijd een
aantal verbredende minors gedaan op de
locatie Haarlem van Inholland, namelijk Toegepaste
Psychologie en Verandermanagement.”

Wat heeft de opleiding voor je betekend?
“Door de diversiteit ben ik nu in staat goed te schakelen tussen verschillende mensen. ik begrijp goed
wat hun belangen zijn. Hierdoor kan ik dus betere
adviezen geven. Een goed advies is een gedragen
advies. Anders verdwijnt je advies in een bureaula en
zullen gestelde doelen dus niet behaald worden. Dit
is zonde van tijd en geld.”

Wat zou je mee willen geven aan de
studenten van Technische
Bedrijfskunde?
“Neem je stages/afstuderen serieus! Dit zijn echt
springplanken naar een mooie baan en
mogelijkheden om ervaring op te doen. Door je netwerk dat je dan al opgebouwt wordt het zoeken van
een baan eenvoudiger.
Zelf heb ik veel ervaring opgedaan door via een
studentenuitzendbureau te gaan werken. Ongeveer
elk half jaar zat ik bij een ander bedrijf.”

Hoe heb je de opleiding Technische
Bedrijfskunde ervaren?
“Als een goede gedegen opleiding, met docenten die
in de praktijk hun sporen verdiend hebben. Hierdoor
kunnen zij goed het belang van vakken overbrengen.
Tijdens de blokken wordt een project ondersteund
door benodigde theorie, zodat je dit meteen in de
praktijk kunt toepassen. Door deze theorie meteen in
de praktijk te brengen kun je er daadwerkelijk er ook
iets mee.
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Samenwerken
aan
duurzaamheid
HVC is een afval- en energienutsbedrijf
van 48 aandeelhoudende gemeenten
en 6 waterschappen. Om een
forse bijdrage te kunnen leveren
aan de klimaatdoelstellingen van
de aandeelhouders, richt HVC
zich - behalve op afvalinzameling
en grondstoffenmanagement sterk op verduurzaming van de
energievoorziening van de in HVC
deelnemende overheden.
Groene warmte en groene elektriciteit
HVC levert particulieren en bedrijven
warmte afkomstig uit de verwerking van
biomassa en restafval. Dat betekent een
grote vermindering van CO2-uitstoot.
De opgewekte elektriciteit wordt terug
geleverd aan onze eigenaren, zo’n 60
gemeenten en waterschappen. Hiermee
is de cirkel rond: zij leveren het restafval
aan dat HVC voor hen omzet in energie.

Groen gas
Van groente-, fruit- en tuinafval maken we
compost en groen gas. Het vergisten van
gft-afval levert een besparing van fossiele
brandstoffen op. Het geproduceerde
groene gas wordt aan het openbare
gasnet toegevoegd.
Werken aan duurzaamheid
HVC zamelt afval in en verwerkt dat
zo efficiënt mogelijk. Daarbij letten we
niet alleen op de kosten, maar juist ook
op de gevolgen voor het milieu. Om
dat mogelijk te maken, heeft HVC vele
soorten techniek in huis. Maar een baan
bij HVC is méér dan alleen werken met
de nieuwste techniek. We zijn een sociaal
bedrijf, dat persoonlijke ontwikkeling en
eigen verantwoordelijkheid aanmoedigt.
Kortom: goede loopbaanmogelijkheden,
prima arbeidsvoorwaarden en praktische
(na)scholing. Zodat je het beste uit jezelf
kunt halen.

HVC
Jadestraat 1
1812 RD Alkmaar
telefoon (072) 54 11 311
fax
(072) 54 11 344
info@hvcgroep.nl
www.hvcgroep.nl

HVC. Innovatief in duurzaam afvalbeheer en duurzame energie.

