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Vooruitblik
Beste lezer,
namens het bestuur van studievereniging
Technische Bedrijfskunde te Alkmaar presenteer
ik u de 11e editie van het TBK magazine. In deze
editie vindt u een terugblik op onze activiteiten
van het afgelopen half jaar en daarnaast andere
bijzondere artikelen.
Kortom het is ons weer gelukt om een editie
te publiceren vol met interessante verhalen en
artikelen.
In deze editie is bijvoorbeeld het reisverslag van
onze studiereis naar Praag te lezen. Ook wordt
er aandacht besteed aan ons succesvolle Mix &
Match event en de afgelopen Algemene leden
Lvergadering. Naast diverse terugblikken zal
deze editie ook in het teken staan van komende
activiteiten zoals onze excursie naar de Marine
en niet te vergeten het 5-jarig bestaan van de
vereniging.
De studievereniging zou niet kunnen bestaan
zonder de inzet van onze enthousiaste
bestuurs- en commissieleden. Onze vereniging
draait op deze mensen en om de activiteiten te
kunnen voortzetten zijn wij altijd opzoek naar
studenten die een functie binnen de vereniging
zouden willen vervullen. Alle openstaande
vacatures zijn te vinden op de website.
Heb je vragen of goede ideeën? Schroom dan
niet om contact met ons op te nemen.
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De totstandkoming van dit magazine is
voortgekomen uit de samenwerking van diverse
studenten. Mijn dank in het bijzonder gaat uit
naar Jeroen Roodenburg en Sandy Michielen die
een fantastisch mooi magazine hebben
opgeleverd.
We kunnen weer met trots terugkijken op het
afgelopen jaar. Daarnaast kunnen we wegens alle
komende activiteiten met veel enthousiasme het
komende half jaar ingaan.
Namens het bestuur en de auteurs hoop ik dat u
het TBK magazine met veel plezier zult lezen.

Bas le Belle
Voorzitter

Oplage: 1000 stuks
Vragen en feedback?
Studievereniging Technische Bedrijfskunde Alkmaar
Hogeschool Inholland Alkmaar
Bergerweg 200, 1817 MN, Alkmaar, kantoor B 3.19
Email: info@technischebedrijfskunde.com
Online: www.technischebedrijfskunde.com
TBK Magazine is een uitgave van Studievereniging Technische Bedrijfskunde

Alkmaar en verschijnt tweemaal per jaar. Het TBK Magazine wordt gratis verspreid onder leden van de studievereniging, studenten en alumni van de opleiding TBK en op de
Hogeschool Inholland Alkmaar. Artikelen uit het TBK Magazine mogen alleen
worden overgenomen, gekopieerd enz. na uitdrukkelijke toestemming van de
redactie van TBK Magazine. Ondanks uiterste zorgvuldigheid kunnen enkele
gegevens achterhaald of anderzins niet volledig juist zijn. TBK Magazine aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

2 TBKMagazine april 2016

Inhoudsopgave
06

Vorige activiteiten

16

Activiteitenagenda

09

Nieuw bestuur

22

Vijf jaar SVTBK

12

Internationale studiereis

28

Overleven in Zuid-Afrika

Een terugblik op de door de vereniging
georganiseerde activiteiten
Een nieuw jaar, een nieuw bestuur

Vijfde studiereis naar de Tsjechische hoofdstad
Praag

Welke activiteiten kunnen we de
komende periode verwachten?

De oprichters aan het woord

Jos Spaan verteld over zijn stage in Zuid-Afrika

TBKMagazine april 2016 3

ERIKS beschikt over een 3D printer die Rapid Prototyping mogelijk maakt.
Via Rapid Prototyping kunnen we ideeën, inzichten of innovaties omzetten
in een tastbaar model.

Via Co-Engineering en Co-Makership met R&D afdelingen van onze
afnemers biedt ERIKS maatwerkproducten voor de maakindustrie.
ERIKS is al vroeg in het ontwikkelingsproces betrokken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Ondernemen
heeft bij ERIKS een hoge prioriteit. Wij stimuleren het gebruik van
duurzame producten actief.

Met interessante en leerzame stageplaatsen staat ERIKS open voor
gemotiveerde tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten.

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

Mehenderd Bharos, verkoper afdichtingstechniek
“ERIKS is proactief en staat niet stil, dat is vooral te merken aan de
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.”
Ook in 2014 is ERIKS uitgeroepen tot Top Employer. Het Top Employers
Institute heeft geoordeeld dat ERIKS uitblinkt in arbeidsvoorwaarden,
training & ontwikkeling, carrièremogelijkheden en de bedrijfscultuur.

ERIKS is onderdeel van SHV, een Nederlands multinationaal familiebedrijf
waar ondernemerschap hoog in het vaandel staat.

ERIKS biedt een breed pakket aan diensten en oplossingen aan om de
totale kosten (Total Cost of Ownership) voor de klant terug te dringen.
Ook zijn de producten van ERIKS er op gericht om de gebruiks- en
onderhoudkosten voor de klant te verminderen.

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. Op deze pagina’s vindt u een verslag van het afgelopen Mix & Match event, de
excursie naar Scania en de algemene ledenvergadering.

Mix & Match event december 2015
Afgelopen 17 december was het weer zo ver, het succesvolle Mix & Match. Deze keer vond de editie plaats
op InHolland in de Rabobankzaal. Deze editie stond
weer volledig in teken van Technische Bedrijfskunde,
zo waren er maar liefst 100 studenten aanwezig om
contact te leggen met de 7 aanwezige bedrijven.
De middag werd geopend door Jos Spaan, toenmalig voorzitter van de studievereniging. Vervolgens
kregen de aanwezige sponsorbedrijven EFC Filtration,
De Wilde Ingenieurs groep en GP Groot de mogelijkheid om hun bedrijf en eventuele stageopdracht
gedurende 2 minuten te pitchen. Na deze pitches was
het tijd voor de rondetafelgesprekken. Bij de rondetafelgesprekken kregen de studenten de kans om in
kleine groepen aan te schuiven bij de 7 aanwezige
bedrijven.
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Mix & Match
Tijdens deze gesprekken werd het bedrijf en de eventuele stageopdracht nader besproken. Tevens was er
gelegenheid om vragen te stellen aan de bedrijven.
De aanwezige bedrijven waren EFC Filtration, De
Wilde Ingenieurs groep, GP Groot, Zodiac Aerospace,
AqAualectra, Spruit Transmissies en
DGS Inkooppartners. Na de rondetafelgesprekken
werd de middag afgesloten met een informele borrel.
Hier kregen de studenten en bedrijven de gelegenheid om in een informele sfeer nader kennis met
elkaar te maken en de succesvolle middag te
bespreken.

Lean bij Scania Zwolle
Op dinsdag 15 december verzamelde een groep van
35 fanatieke TBK-studenten zich om 7:00 bij station
Alkmaar voor een bezoek aan vrachtwagenfabrikant
Scania te Zwolle.
Eenmaal aangekomen werden we vriendelijk
ontvangen met koffie en thee. Het bezoek begon met
een presentatie over het ontstaan van Scania en het
implementeren en toepassen van Lean management
in de organisatie. In deze flitsende presentatie werd
ons duidelijk dat het volledig implementeren van
Lean een volledige organisatorische wijziging met
zich mee brengt. Daarnaast moet ook de mentaliteit
van de medewerkers veranderen. De medewerker
weet alles van het proces en wordt hier ook verantwoordelijk voor. Dit zorgt ervoor dat een top-down
organisatie verandert in een down-top. Met trots
vertelde onze rondleider dat Scania in tijden van crisis
het grootste gedeelte van het personeel heeft weten
te behouden.

En waardoor zult u, uzelf nu afvragen.. Door te
investeren in verbeteren. Scania heeft in de crisis de
medewerkers aan het werk gezet om alle processen
te optimaliseren. Op deze manier werden de medewerkers nuttig ingezet en bleef de kennis
binnen het bedrijf voor na de crisis. Daarnaast ging
het werken na de crisis sneller en gemakkelijker.
Na de presentatie kregen we per zijwaartse trein
een rondleiding door de productiehal. Hier konden
we met eigen ogen de assemblage en eindcontrole
bekijken. Daarnaast zagen we hoe de kenmerken van
Lean management er in de praktijk uitziet, namelijk
de voortgangsborden met takttijd, vergaderruimtes
op de werkvloer en 5S. Na de rondleiding was er nog
tijd om vragen te stellen. De ochtend werd afgesloten
met een blikje fris en een kijkje in Scania’s souvenirwinkeltje.
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Algemene Ledenvergadering 29 februari
Als studievereniging willen wij zoveel mogelijk
mensen betrekken bij onze activiteiten. Dit doen wij
niet alleen door veel verschillende mensen i
nteressante activiteiten te laten organiseren, maar
ook door het bestuur regelmatig aan veranderingen
onderhevig te stellen. De bestuurswissel doen wij
bewust om regelmatig een frisse blik op het geheel te
krijgen en om geïnteresseerden te laten ervaren hoe
het is om een (nog steeds groeiende!)
vereniging te leiden.
Op vrijdag 29 februari was het zo ver; bestuur Spaan,
bestaande uit Jos Spaan (ex-voorzitter),
Jeroen Roodenburg (ex-penningmeester) en Bas van
Duin (ex-secretaris) nam afstand van de
bestuursfunctie en gaf de spreekwoordelijke stok
door aan bestuur Le Belle.
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Onder leiding van de gekozen voorzitter Bas le Belle,
zullen Niels Droog (penningmeester) en Chiel
Singerling (secretaris) zich volledig inzetten voor de
vereniging!
Om een gezellige draai aan deze bestuurswissel te
geven waren onze leden gevraagd voor de Algemene
Ledenvergadering en is het geheel gecombineerd
met een gezellige avond poolen. Het bestuur Spaan
kijkt terug op een leuke, interessante en mooie tijd als
bestuur en wenst de mannen het allerbeste toe met
hun functies!

Een nieuw jaar...
Een nieuw bestuur!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29
januari jl. is het nieuw bestuur gekozen.
De volgende oud-bestuurders hebben plaatsgemaakt
voor de volgende nieuwe bestuursleden.
Voorzitter: Jos Spaan is opgevolgd door Bas le Belle
Secretaris: Bas van Duin is opgevolgd door Chiel
Singerling
Penningmeester: Jeroen Roodenburg is opgevolgd
door Niels Droog

v.l.n.r: Niels Droog, Bas le Belle, Chiel Singerling

Even voorstellen
Chiel Singerling:
De zware beslissing om op mijn 21e levensjaar opnieuw te beginnen aan een hbo-studie was moeilijk,
maar tot op heden zeer waardevol. Dit komt met
name door de aanwezigheid van een actief betrokken
studievereniging, die mij nu de mogelijkheid biedt
om ervaring op te doen op het organisatorische vlak.
Na het afronden van een mbo-opleiding stortte ik
mij volledig op de arbeidsmarkt, totdat ik erachter
kwam dat er relatief weinig doorgroeimogelijkheden
zijn. Toen ik, onder andere gemotiveerd door deze
ervaring, startte in Alkmaar, werd mij gelijk duidelijk
dat de studievereniging een toegevoegde waarde
biedt aan onze opleiding. Ik ben daarom ook blij en
trots dat Bas, Niels en ik, ervoor kunnen zorgen dat
deze waardevolle bijdrage ook dit jaar weer geleverd
wordt. Voor mij is dit een verrijking en ik hoop dat wij
dat kunnen doorgeven aan iedere TBK-student, maar
voor nu: geniet van de nieuwe uitgave van het TBK
Magazine!

Bas le Belle:
Mijn naam is Bas le Belle, 23 jaar oud en geboren in
Castricum. Nadat ik mijn mbo-diploma in de zak had
ben ik in 2013 begonnen aan de opleiding Technische
Bedrijfskunde.
Momenteel zit ik in het derde jaar van de opleiding en
loop ik stage bij Adviesgroep Nederland.
Vanaf jaar 1 ben ik al geïnteresseerd geweest in de
studievereniging. De gezellige en leerzame
activiteiten hebben naar mijn mening een erg positief
effect op de opleiding. Vanwege dit feit ben ik vanaf
jaar 2 actief geweest in de studievereniging. Zo ben ik
in het 2de jaar lid geworden van de afdeling
Marketing en Communicatie. In het derde jaar heb ik
samen met 3 collegastudenten de
introductieweek georganiseerd en heb ik gedurende
deze 2 jaar geholpen met het organiseren van diverse
edities van het Mix & Match event.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29
januari 2016 is er afscheid genomen van Jos Spaan en
heb ik de rol van voorzitter overgenomen. Samen met
secretaris Chiel en penningmeester Niels zijn wij het
nieuwe bestuur en verantwoordelijk voor de
vereniging.
Wij als nieuw bestuur hebben er erg veel zin in en
zullen ons volledig inzetten om wederom een
waardevolle bijdrage te kunnen leveren voor de
TBK-studenten.

Niels Droog:
Mijn naam is Niels Droog, 24 jaar jong en woonachtig in Limmen. In 2012 ben ik gestart met de studie
Technische Bedrijfskunde op hogeschool Inholland
Alkmaar. Nu ben ik 3de jaar en loop momenteel stage
bij EFC Filtration bv.
Sinds de wisseling van het bestuur februari ben ik
bevoorrecht om de positie van penningmeester uit
te mogen dragen. Een mooie kans om naast school
extra ervaring op te doen.
Samen met de nieuwe voorzitter en secretaris zullen wij ons inzetten om de studievereniging tot een
waardevolle en gezellige toevoeging te maken voor
de TBK-student. Een verrijking van het netwerk én de
kennis van de TBK-Alkmaar studenten!
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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

Vijfde internationale studiereis:
Praag

Op 28 februari 2016 was het dan eindelijk zo ver, de
jaarlijks terugkerende buitenlandse studiereis van
studievereniging Technische Bedrijfskunde! Na het
bezoek aan Krakau (Polen) van vorig jaar, was de
eindbestemming van dit jaar Praag (Tsjechië). Rond
21:30 verzamelde een groep van 45 studenten zich op
station Alkmaar om vervolgens om 22:00 vol goede
moed aan de 12 uur durende busreis te beginnen.
Na een lange nacht in de bus kwamen we maandagochtend aan in Praag. Omdat de groep pas later die
dag kon inchecken in het hostel, splitste de groep zich
op om de stad te verkennen.
Voor de middag stond er om 14:15 een fietstocht
gepland. De groep werd verdeeld in vier groepen met
elk een Nederlandssprekende gids.

Na ongeveer twee uur fietsen en de vele culturele
plekken van Praag te hebben bezocht, konden de
fietsen weer worden ingeleverd en kon ingecheckt
worden bij het Hostel. Nadat velen een powernap
hadden gedaan, gingen we met zijn allen eten. Nadat
iedereen door het eten weer vol energie zat besloten
de studenten ’s avonds, als echte TBK-ers, onderzoek
te verrichten naar het primaire proces van de verschillende cafés en discotheken van Praag.
Voor de dinsdagochtend stond een lezing bij de
Nederlandse ambassade in de agenda. Na te hebben
ontbeten in het hostel, dat sommigen voor lief lieten
wegens het iets te gretig plegen van onderzoek de
vorige avond, vertrok de groep om 10:30 naar de
ambassade. Bij de ambassade werd een lezing
gegeven over wat de ambassade in Praag allemaal
doet voor Nederland en werd er antwoord gegeven
op de enthousiaste vragen van de studenten.
’s middags werd de groep door de buschauffeur
gedropt in het stadscentrum van Praag om de rest
van de middag en avond vrij te besteden.
Menig student besloot deze tijd te besteden om zijn
onderzoek van de vorige avond voort te zetten of om
een hapje te eten en zocht hier een mooi plekje voor.
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Woensdagochtend vertrok de bus om 9:15 richting de
stad Pilzen. Na een ontbijt, wat opnieuw niet voor
iedereen gold, werd snel plaatsgenomen in de bus
om tijdens de 2 uur durende reis nog maar wat bij te
slapen. De eerste stop in Pilzen was voor een rondleiding bij Zodiac Aerospace. Het bedrijf houdt zich
bezig met het produceren van systemen en onderdelen voor vliegtuigen.
De groep werd in tweeën gesplitst waarna de ene
groep eerst een presentatie kreeg over wat Lean
Manufacturing is en hoe Zodiac dit toepast binnen
het bedrijf. De andere groep werd eerst rondgeleid
door de fabriek om te kijken hoe de verschillende
processen in elkaar staken. Vervolgens werden de
groepen omgeruild. Na de presentatie en rondleiding
verschanste iedereen zich hongerig aan de door het
bedrijf geregelde lunch waarna de bus doorreed naar
de volgende stop: de Pilsner Urquell brouwerij. Ook
bij de grootste bierbrouwerij van Tsjechië werd een
rondleiding gegeven. Tijdens de rondleiding werd er
verteld hoe de brouwerij zijn bier maakt, werden de
verschillende delen van het bedrijf getoond en werd
de smaak van het bier getest. Na de rondleiding vertrok de bus aan het eind van de middag weer richting
Praag om daar weer een eigen invulling aan de avond
te geven.
De laatste volle dag in Praag vertrok de bus weer om
9:15 richting de stad Mlada Boldeslav. In deze stad
huisvest zich de grootste vestiging van autofabrikant
Skoda. Bij het bedrijf, met een terrein ter grootte van
maar liefst 2,2 vierkante kilometer en een personeelsbestand van 20.000 medewerkers op locatie, kregen
de studenten wederom een rondleiding in de
verschillende productiehallen en in het bijbehorende
museum.

Om ± 15:00 vertrok de bus weer richting Praag om
daar te beginnen aan de laatste middag en avond in
de stad. Ter voorbereiding op deze avond is de groep
met etenstijd gezamenlijk naar het Hardrock Café
gegaan om daar het ‘laatste avondmaal ‘ te nuttigen.
Aan het vroege opstaan van de volgende morgen
werd even niet gedacht en ’s avonds werden de
verschillende uitgaansgelegenheden van de stad nog
tot in de late uurtjes bezocht!
Na een week vol leerzame en vooral gezellige
momenten was het vrijdag dan toch echt weer tijd
om naar huis te vertrekken. Na een vlug ontbijtje in
het hostel was het tijd om uit te checken en stapten
de studenten (meer slapend dan wakker) rond 9:00
weer in de oude vertrouwde bus om te beginnen aan
de reis naar huis. De terugreis duurde iets langer dan
de heenreis, waardoor er om ± 22:30 voet werd gezet
op Alkmaarse bodem vol geweldige en
leerzame herinneringen aan de reis.

Photochallenge
Net als vorig jaar is er tijdens de
studiereis een photochallenge
gehouden. De foto’s konden na afloop
van de reis worden ingestuurd. Na met
de organisatie de ingestuurde foto’s te
hebben doorgenomen is er een winnaar
uit de bus gekomen.
Gefeliciteerd Mike Tesselaar, jouw foto
is verkozen tot de leukste ingestuurde
foto van de studiereis. Je wint hiermee
een Nationale Bioscoopbon ter waarde
van €25,-
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Samenwerken aan
duurzaamheid
HVC is een grondstoffen- afval
en energiebedrijf van 46 aandeelhoudende gemeenten en 6
waterschappen. HVC richt zich
naast hergebruik van grondstoffen
en afvalbeheer op verduurzaming
van de energievoorziening van de
in HVC deelnemende overheden.
Naast windenergie, zonne-energie
en bio-energie, ontwikkelt HVC
warmtenetten die huizen en bedrijven verwarmen en installaties
die groen gas maken uit gft-afval.

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 gftafval 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. Van niet herbruikbaar afval maken we energie.

UIT RESTAFVAL HALEN WE

KRINGLOOP
ENERGIE

Energie
voor inkoopprijzen. Vraag
nu een offerte
aan en stap
over!

KIJK VOOR TARIEVEN EN MEER INFORMATIE OP:

KRINGLOOPENERGIE.NL

Activiteitenagenda
De komende periode staan er weer een aantal leuke, gezellige maar ook zeker hele
leerzame activiteiten op het programma. Hieronder vindt u een overzicht van de aankomende activiteiten.

Excursie Koninklijke Marine
Donderdag 14 april zal studievereniging TBK een
bezoek brengen aan het Marinebedrijf. Tijdens dit
bezoek zal allereerst een presentatie gegeven worden
over het Marinebedrijf zelf. Vervolgens zal in groepen
een rondleiding langs verschillende onderdelen van
het Marinebedrijf gegeven worden. Afsluitend staat
een rondvaart door de Marinehaven gepland. Het
vervoer naar het marine bedrijf in Den Helder is geregeld. Voor iedereen die gebruik van het vervoer wil
maken, zijn bussen geregeld die de studenten ophalen in Alkmaar en uiteraard aan het einde van de dag
hier ook weer terugbrengen. Alle eerstejaars zullen
in het kader van studieloopbaanbegeleiding in ieder
geval deelnemen aan deze excursie. De tweede-,
derde- en vierdejaars hebben zich moeten inschrijven
voor deelname aan deze excursie.

Mix & Match event
Vorig jaar bleek de grote editie van het Mix & Match
event een groot succes.
Daarom is besloten het deze keer nog groter aan te
pakken. Maandag 18 april verzamelen studenten van
Inholland Alkmaar en ruim 30 bedrijven zich bij het
AFAS station om op zoek te gaan naar hun ideale
stageplaats of stagiair. De opzet blijft onveranderd:
bedrijven geven een pitch, gevolgd door de
rondetafelgesprekken en een informele
netwerkborrel.
Tussendoor vindt de prijsuitreiking Jong
Ondernemen plaats voor één van onze eigen
afstudeergroepjes. De strijd om deze prijs gaat tussen
de Tapeknipper, Poetshandschoen en Wraphouder.
Op pagina 18 is de aankondiging van het Mix & Match
event te vinden met aanvullende
informatie.
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Mix & Match

Tweede binnenlandse studiereis
Ja ja, het feest is nog niet voorbij. Zoals je misschien al
in de gangen hebt kunnen horen, komt er toch echt
een 3e studiereis aan! De bestemming is bekend, we
gaan op bezoek bij onze zuiderburen. Naar Antwerpen om precies te zijn!
Antwerpen heeft een rijke geschiedenis, het is de
grootste stad van Vlaanderen en heeft de belangrijkste haven van België. De organisatie bestaande uit
Jake Bettinger, Jur Stam en Chris van der Hulst, is druk
bezig om de reis mogelijk te maken. Ook dit jaar gaan
we op bezoek bij verschillende bedrijven, waaronder
natuurlijk de haven van Antwerpen. Daarnaast zijn
er leuke activiteiten georganiseerd om de reis naar
België onvergetelijk te maken.
De reis naar Antwerpen vindt plaats van donderdag
26 mei 2016 tot en met zaterdag 28 mei 2016. Meer
informatie volgt via de website en email.
Wij hebben er in ieder geval zin in!
De organisatie.

Gezelligheidsactiviteit
De studievereniging bestaat inmiddels al 5 jaar en dit
moet natuurlijk gevierd worden!
Dit zal samen met de jaarlijkse gezelligheidsactiviteit
ter afsluiting van het schooljaar georganiseerd
worden.
Heb je leuke ideeën om dit te vieren en het jaar op
een leuke wijze af te sluiten? Misschien lijkt het je ook
leuk om dit zelf te organiseren? Mail dan je idee met
daarbij of je mee wilt helpen met de organisatie ervan
naar: info@technischebedrijfskunde.nl
Zodra er meer bekend is over deze activiteit zullen
alle leden op de hoogte worden gebracht.

Vacatures
Wij zijn opzoek naar enthousiaste studenten die
maandelijks een activiteit voor de studievereniging
wilen organiseren. Lijkt jou deze functie wat, kijk even
op de website voor meer informatie.
Daarnaast is onze penningmeester op zoek naar twee
studenten die twee keer per jaar de penningmeester
gaan controleren. Interesse in deze functie als
kascommissielid? Mail dan naar
info@technischebedrijfskunde.com
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Mix & Match
Vind jouw ideale stage op het
Mix & Match event!

Wat houdt het Mix & Match event in?

Bij het Mix & Match event worden studenten
en bedrijven uitgenodigd om samen tot een
goede match te komen. De stagebedrijven
geven een pitch van 1.5 minuut waarbij zij hun
bedrijf en opdracht promoten. Na deze pitch
zijn er rondetafelgesprekken om studenten en
stagebedrijven de kans te geven om nader
kennis te maken en zo jouw ideale stage te
vinden.

18 april
12:45

Voor wie is het Mix & Match event?

Tijdens dit Mix & Match event matchen we meer dan 30 bedrijven aan studenten van de
volgende opleidingen:
• Technische Bedrijfskunde
• Werktuigbouwkunde
• Elektrotechniek
• Civiele Techniek
• Bouwkunde
• Business IT & Management
• Technische Informatica

Mix & match wordt mede mogelijk gemaakt door:

Waar?

AFAS stadion
Alkmaar

Informatie?
Jouwstage.nl

‘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

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.

Kijk voor meer informatie op www.dewildegroep.nl

WAT DOE JIJ ALS
HEEL NEDERLAND
INEENS TREK HEEFT
IN STAMPPOT?
Kom leren bij Vezet!
Misschien ken je Vezet niet, maar de kans is groot dat je dagelijks onze producten
eet. Niet zo vreemd aangezien Vezet het grootste groenten- en fruitverwerkingsbedrijf van Europa is. Als stagiair kun je bij Vezet een belangrijke rol spelen in
het verbeteren van verschillende processen. En voor starters hebben we diverse
uitdagende functies, bijvoorbeeld in supply chain, productie of techniek. Samen
zorgen we ervoor dat supermarkten door heel Nederland iedere dag worden voorzien van gesneden groenten, fruit of verse maaltijden zoals stamppot. En dan hebben
we het over gigantische aantallen en last-minute bestellingen. Jij regelt het!

solliciteer op www.vezet.nl

Vijf jaar studieverening
Technische Bedrijfskunde
De oprichters aan het woord
Hoe is het idee voor een studievereniging
ontstaan?

Heeft de oprichting van de studievereniging jullie
geholpen met de studie of werk?

In ons eerste schooljaar waren wij vroeg betrokken bij
de organisatie van de introductieweek op
Terschelling. Dit jaarlijkse feest, wat niet alleen voor
studenten maar ook voor begeleiders ontzettend leuk
is, heeft geleid tot de eerste ideeën voor een
studievereniging. Samen met Jannie Buitenhuis
(alumni van cohort ’98-’99), Bob Blijlevens, Justin van
der Leest en Mats Dekker, hebben we het idee verder
vorm gegeven. Ons doel was om met de vereniging
de studie te verrijken met gezellige activiteiten,
leerzame excursies, lezingen en netwerk events.

De oprichting en het besturen van de vereniging
vormde voor ons een goede aanvulling op de studie.
De dingen die we tijdens de studie in theorie hebben
geleerd konden we op deze manier in de praktijk zien
en/of toepassen. Deze ervaringen neem je ook mee
tijdens het sollicitatieproces. Wij hebben gemerkt dat
deze ervaring er voor heeft gezorgd dat ons CV net
iets interessanter was dan die van andere
sollicitanten. Je kunt het zien als een stuk
ondernemerschap en initiatief die andere sollicitanten
misschien niet kunnen overleggen. Overigens hoef je
niet een studievereniging op te starten om een mooi
CV op te bouwen. Je kunt bijvoorbeeld al betrokken
zijn bij een sportvereniging, activiteiten organiseren
met vrienden, wat handelen met artikelen uit China,
etc.. Het gaat er vooral om dat je net dat beetje extra
hebt ten opzichte van andere sollicitanten!

Hoe de opstart is gegaan?
Om de vereniging te kunnen oprichten waren
financiële middelen nodig. We hadden al snel
bedacht dat deze middelen bij sponsoren vandaan
moesten komen. We zagen echter ook wel in dat daar
iets tegenover moest staan. Daarom hebben we een
uitgebreid plan van aanpak geschreven en vervolgens
een presentatie voorbereid waarmee we Inholland
hebben overtuigd van ons plan en niet veel later, op
10 februari 2011, hebben wij de statuten van de
vereniging bij de notaris ondertekend. De
studievereniging was een feit.
Na de oprichting kregen we een kantoor toegewezen
en konden we beginnen met het werven van
sponsoren en leden. Daarnaast moesten ook een
aantal praktische zaken worden geregeld zoals de
website en de organisatie van een eerste activiteit.
Binnen een half jaar hadden we onze doelstellingen
bereikt en was er een gezonde basis voor de voortzetting van de vereniging. Zo waren een handvol bedrijven aangehaakt als sponsor en was de eerste binnenlandse studiereis naar Eindhoven een groot succes.
Kort daarna hebben we de introductieweek naar
Terschelling ook als activiteit aan de
studievereniging gekoppeld. Iedere nieuwe student
was daarmee direct lid van de studievereniging. Dit
gaf een enorme boost aan het aantal leden. Gelukkig
bleven de meeste studenten ook na dit eerste jaar lid
van de vereniging.

22 TBKMagazine april 2016

Hoe kijken jullie terug op de opleiding en werk?
Mats: “De opleiding heeft ervoor gezorgd dat je op
een andere manier naar het werk en een organisatie
kijkt. Je denkt in mogelijkheden in plaats van problemen. De bagage, in de vorm van modellen en
theorieën, die de opleiding je meegeeft draagt daaraan bij. Ik werk vooral voor installatiebedrijven, waar
werken binnen projectteams en het meedenken over
organisatorische veranderingen vaak voorkomt. De
laatste jaren is het in de technische branche moeilijk
geweest en hebben veel bedrijven
reorganisaties meegemaakt. Door onze achtergrond
met bedrijfskunde hebben wij hier kennis over
opgedaan en kunnen we helpen de organisatie te
verbeteren. Daarnaast is het binnen de technische
branche steeds belangrijker dat iedereen een bijdrage
levert aan de werving van nieuwe klanten en
opdrachten. Ook hier sluit onze opleiding goed bij
aan.”

Bob: “Ik merk dat wij als technisch bedrijfskundige in
staat zijn om de wensen en behoeften van de klant
te vertalen naar een oplossing in de vorm van een
product of dienst. Techneuten weten vaak in detail te
vertellen wat de kracht is van zijn of haar product. De
klant is echter altijd op zoek naar een oplossing. Het is
de kunst om die twee zaken bij elkaar te brengen.
Dat is aan de ene kant heel goed luisteren naar de
klant om zo het probleem goed in kaart te brengen,
maar dat is aan de andere kant ook het begrijpen van
de producten en diensten om zo de juiste oplossing
te kunnen bieden.”
Justin: “Bij het bedrijf waar je werkzaam bent merk
je voornamelijk dat je de basiskennis hebt van alle
takken binnen de organisatie. Hierdoor kun je met
vrijwel alle afdelingen gemakkelijk communiceren en
weet je waar zij zich mee bezig houden. Al vrij snel
zal je merken dat je relevante dingen van minder
relevante dingen weet te scheiden, waardoor je met
oplossingen kan komen die voor de gehele
organisatie beter zijn. Als technisch bedrijfskundige
kun je dan inschatten wat de gevolgen zijn voor alle
afdelingen binnen de organisatie en niet alleen
degene waar jij werkzaam op bent.”

Bob Blijlevens

Hoe kijken jullie op de studievereniging zoals die
nu staat en zich ontwikkeld heeft?
Wij zijn ontzettend trots dat de vereniging nog steeds
zo actief is. We hadden tijdens het oprichten nooit
gedacht dat het een dergelijk succes zou worden. We
hopen dan ook dat ieder bestuur zijn eigen invulling
blijft geven aan het realiseren van de doelen zodat de
vereniging met zijn tijd mee blijft gaan. Wij weten hoe
de opleiding was zonder de vereniging en zijn van
mening dat het echt een meerwaarde is voor zowel
de student als de studie.
Tip

Justin van der Leest

Zorg er altijd voor dat je plezier hebt in datgene wat
je doet en probeer altijd te streven naar verbetering.
Dat kan op het gebied van werk of in je privéleven. Dit
klinkt heel cliché, maar werken voor een
werkgever waar je niet gepassioneerd kan werken
kost meer energie dan bij een werkgever die je
uitdaagt.

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

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

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.

Neem een kijkje in de keuken van
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

“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.”

“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:

Woensdag 8 juni 2016 van 17.00 - 20.00 uur

Kom meelopen:

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

Hogeschool Inholland Alkmaar
Profiel Technische Bedrijfskunde

Iets voor mij?

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?
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! «

Overleven in Zuid-Afrika
Even voorstellen; Jos Spaan, 21 jaar en derdejaarsstudent Technische
Bedrijfskunde. In het kader van de
tweede stageperiode verblijf ik een
halfjaar in Zuid-Afrika, Kaapstad.
Waarom in het buitenland en dan
specifiek in Afrika?
Voordat ik aan de opleiding begon had ik al de wens
om een periode in het buitenland door te brengen,
daarbij heb ik nooit een specifieke voorkeur voor een
land of regio gehad. Toen een vertegenwoordiger
vanuit Afrika op school vertelde over de stagemogelijkheden heb ik contact
gezocht en enkele maanden later zat ik hier!
Veiligheid
Veel mensen schrikken een beetje
wanneer ze ontdekken waar ik zit. Ze denken aan
wilde dieren, hutjes gemaakt van golfplaten en zeil,
wetteloosheid, enge ziektes, et cetera. Ik kan niet ontkennen dat dit tot op zekere hoogte allemaal waar is.
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Maar hier in het zuidelijkste puntje van het continent
is het ook gewoon 100% westers. Het hangt allemaal
af van de omgeving waarin je je bevindt.
Als ik een rondje in m’n buurt hardloop of naar het
winkelcentrum om de hoek ga is er helemaal niks aan
de hand, vergelijkbaar of misschien nog wel
moderner dan in Nederland.
Maar stap ik in m’n auto om na vijftien minuten in de
grootste sloppenwijk van het land aan te komen, dan
is het een heel ander verhaal. Het beste advies: draai
om en maak dat je wegkomt. Het antwoord van m’n
collega op de vraag wat te doen in geval van
autopech in zo’n buurt: ‘pray’.
Zoals je merkt is veiligheid wel een gevoelig punt
hier. Het is op geen enkele wijze te vergelijken met
Europa. Een zichzelf respecterend huis is omsingeld
door een muur inclusief schrikdraad. Woningen
zonder schrikdraad worden over het algemeen
beschermd door ‘armed forces’.

Dit klinkt allemaal heftig, maar zoals eerder gezegd
kan ik rustig op m’n slippertjes over straat
boodschappen doen.
Het probleem is dat zodra er gelegenheid is om iets
te ontvreemden dit zeer waarschijnlijk ook gebeurt.
Zolang ik al m’n waardevolle spullen thuis laat is ’s
avonds in het donker hardlopen daarom geen enkel
probleem. Dit betekent niet dat je met je mobiel op
zak gelijk overvallen wordt, maar je moet niet
verbaasd zijn als je beroofd wordt wanneer je met je
nieuwe smartphone in downtown Kaapstad loopt te
pronken.
De criminaliteit wordt volgens mij veroorzaakt door
het ongekend grote verschil tussen rijk en arm (ik
reken mezelf met m’n magere studentenloontje tot
rijk), dit verschil wordt veroorzaakt door toegang
tot onderwijs en dat is weer een direct gevolg van
apartheid.
Werkloosheid
Om mensen toch wat te laten verdienen worden
banen hier op alle mogelijke manieren gecreëerd.
Werkelijk overal lopen parkeerhulpen in het rond.
Na het boodschappen doen kan je je winkelwagentje
gewoon naast je auto laten staan, ook hier zijn
mensen voor. Deze mensen zijn over het algemeen
‘self employed’, ze leven dus volledig van donaties.

Het mooie Afrika
Zo, dat was de opsomming van de meeste negatieve
punten. Alle bovenstaande ellende verdwijnt
wanneer je eenmaal van de omgeving gaat genieten
en in aanraking komt met de locals. Soms denk ik in
de file: “Rij nou eens door joh.., oh toch best mooi
die wolken als een soort van deken op die berg en
dat uitzicht over de baai!” De omgeving is hier echt
ongelofelijk mooi, naast de bekende Tafelberg zijn er
nog talloze bergen in de omgeving. Ook de stranden
en vele andere activiteiten maken het hier zeer de
moeite waard. Daarnaast spreekt werkelijk iedereen
hier Engels, productverpakkingen, reclames, alles is
Engels.
Mijn eerste dag zat ik vol spanning te wachten op de
beruchte ‘cultuurshock’, tot op de dag van vandaag
vraag ik me af waar het blijft. Heb ik het fenomeen
cultuurshock verkeerd begrepen? Meng ik me te
weinig in het dagelijks leven? Ik denk dat het komt
doordat veel dingen gewoon overeenkomen.
Neem bijvoorbeeld het Afrikaans: is voor ongeveer
70% verstaanbaar, je hebt het in ieder geval door
wanneer ze het over je hebben. Kan je even niet op
de Engelse vertaling komen? Geen probleem, zeg het
gewoon in het Nederlands en grote kans dat ze het
gewoon begrijpen.
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Stagebedrijf
Het bedrijf waar ik stage loop is AAT Composites,
producent van hoogwaardige composietenproducten
voor de luchtvaart- en auto-industrie.
Een composiet is een zeer sterk en licht product, denk
aan bijvoorbeeld vliegtuigstoelen en kappen voor
sportauto’s. Er zijn hier ongeveer 400 medewerkers
werkzaam, 50 op kantoor en de rest in de fabriek.
Het bedrijf heeft grotere orders binnengehaald dan
ooit tevoren en kan op dit moment niet aan de vraag
voldoen.
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Mijn onderzoek richt zich op de mogelijkheden die
het bedrijf heeft om de orders binnen de productiefaciliteiten te introduceren.
Ik kan nog veel meer vertellen over de omgeving, politiek, economie, cultuur, et cetera, maar dat bespaar
ik jullie. Alles is hier zo compleet anders en dat maakt
het heel interessant. Mijn plan was om het afstuderen
ook in het buitenland te doen, door de ervaringen tot
nu ben ik naar niet meer helemaal zeker van. Beter
dan dit wordt het volgens mij niet, Afrika is moeilijk te
overtreffen!

Stage lopen of afstuderen bij Spruit Transmissies? Gewoon doen!
Processen zijn natuurlijk ook bij Spruit Transmissies in alle onderdelen van de organisatie in
overvloed aanwezig: assemblage, modificatie, verkoop, inkoop, marketing, logistiek, ICT etc.
Ook al voldoen al deze processen aan de ISO 9001 norm, verdere verbetering of
ontwikkeling is altijd mogelijk. Spruit verwelkomt daarom graag jouw expertise op het
gebied van procesoptimalisatie.
Spruit Transmissies, gevestigd op de Boekelermeer in Alkmaar, is importeur en specialist op
het gebied van mechanische aandrijftechniek en vertegenwoordigt toonaangevende
internationale producenten in de Benelux. Spruit distribueert kettingen, riemen,
koppelingen en lagers voor uiteenlopende industriële toepassingen. Daarnaast helpen wij
klanten met het behalen van grotere effectiviteit en het verhogen van de efficiëntie van de
machines door het toepassen van jarenlange ervaring in deze nichemarkt.
Waarom wil je bij ons stage lopen:
•
•
•
•
•
•

Uitdagende opdrachten;
Absolute specialist in ons vakgebied;
Hecht team en informele sfeer;
Korte lijnen;
ISO 9001 gecertificeerd;
Onderdeel van een grote internationale speler,
Axel Johnson International. Dit biedt eventueel
internationale doorgroeimogelijkheden.

Dus wil je van je stage niet alleen een leerzame ervaring maken, maar bovenal ook een
onvergetelijke tijd, waarbij je in een hecht team alle ruimte krijgt om je creativiteit de vrije
loop te laten?! Neem dan contact op met: hrm@spruit.nl

Spruit Transmissies B.V.
Ivoorstraat 4
1812 RE Alkmaar
Tel. +31-(0)72-5412000

www.spruit.nl

Stage
bij een wereldbedrijf
in de regio!

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.

www.handicaretrapliften.nl

