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Vooruitblik
Beste lezer,
namens het bestuur van studievereniging
Technische Bedrijfskunde te Alkmaar presenteer
ik u de 12de 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 uitgebreide
reisverslag van onze studiereis Antwerpen en de
introductieweek te lezen. Ook wordt er aandacht
besteed aan het tot nu toe grootste en altijd
succesvolle Mix & Match event en natuurlijk aan
de viering van het lustrum! Naast diverse terugblikken zal deze editie ook in het teken staan van
komende activiteiten zoals onze studiereis naar
Maastricht en het komende Mix & Match event.
De studievereniging zou niet kunnen bestaan
zonder de inzet van onze enthousiaste bestuursen 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 vacatures zijn te vinden
op de website. Heb je vragen of goede ideeën?
Schroom dan niet om contact met ons op te
nemen.
Dit magazine is tot stand gekomen door de
samenwerking van diverse studenten. Maar mijn
dank gaat in het bijzonder uit naar Sandy
Michielen en Maarten Westerdijk die een
fantastisch mooi magazine hebben opgeleverd.
We kunnen weer met trots terugkijken op het
afgelopen jaar. Daarnaast kunnen we wegens alle
geplande 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.
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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

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.

afgelopen 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 de Marine en het lustrum van de studievereniging

Lustrum en eindejaarsactiviteit
Omdat de studievereniging dit jaar precies vijf jaar
bestaat en het schooljaar 2015-2016 er dan nu toch
echt bijna op zit hebben wij dit vorige week vrijdagavond, 17 juni, flink gevierd.
Het feest startte om 20.00 in het centrum van
Alkmaar bij café Jinx. Tijdens deze gezellige avond
was de dresscode Suit & Tie, waarnaar iedereen zich
dan ook had gekleed. Het zag er dan ook leuk uit al
die echte TBK-mannen in pak, met een paar meiden
in het midden met prachtige jurkjes.
De avond begon met een toespraak van Mats Dekker,
waarin hij vertelde hoe hij samen met Bob Blijlevens
en Justin van der Leest vijf jaar geleden op het idee
is gekomen om de studievereniging op te richten.
Daarvoor zijn wij hun erg dankbaar, want we hebben
nog steeds veel plezier en natuurlijk een steeds groter
netwerk contact door de studievereniging
Technische Bedrijfskunde. Opvolgend aan de
toespraak van Mats heeft Bas le Belle verteld over
hoe de studievereniging nu te werk gaat. En over de
openstaande facturen binnen de studievereniging,
meer informatie hierover staat op de website van de
studievereniging.

Marine bezoek

Op donderdag 14 april 2016 was het tijd voor studievereniging Technische Bedrijfskunde om een kijkje
te nemen bij de verdediging van Nederland op (en
onder) het water, de Koninklijke Marine. Het
Marinebedrijf en de opleiding Technische
Bedrijfskunde hebben al langer een link middels de
vele deeltijdstudenten die werkzaam zijn bij de
marine. Alle eerstejaars en geïnteresseerde studenten
uit de overige jaren werden per marinebus in Alkmaar
of Den Helder opgehaald. Eenmaal aangekomen op
het marineterrein kreeg de groep van 50 studenten
een presentatie over de opbouw van de organisatie,
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Na de toespraken ontving iedereen een welkom
shotje en begon het feest pas echt! Er zijn opnieuw
vele nieuwe zangtalenten ontdekt met de karaoke
set, die natuurlijk niet kan uitblijven bij een TBK-feest.
Na middernacht gingen de eersten weg om de laatste
trein naar huis te halen, maar sommige harde bikkels
gingen nog verder naar andere cafeetjes en kroegjes
in het centrum van Alkmaar. Al met al was het een
geslaagde avond!

de werkzaamheden en uiteraard de mogelijkheden
om te werken bij de marine. Na deze presentatie
kregen we een rondleiding door de haven, uiteraard
per boot. Na even de zoute zeelucht opgesnoven te
hebben, begon de eigenlijke rondleiding. Verdeeld
over kleinere groepen kregen de studenten een rondleiding van veteranen van de Koninklijke Marine. De
onderdelen die bij deze rondleiding aan bod
kwamen, waren de metaalwerkplaats, twee typen
droogdokken, accu onderhoudscentrum, periscoop
onderhoud en de wapenwerkplaats. In de droogdokken werd de immense omvang van zowel een
fregat als een onderzeeër duidelijk. De enorme
omvang van de onderzeeër werd in het accuonderhoudscentrum verklaard. Batterijen aan accu’s
staan hier gereed om gevuld te worden of opgeladen
te worden voor de volgende missie. Vele mannenharten gingen sneller kloppen bij het betreden van
de wapenwerkplaats en ja, het is ook best een indrukwerkend staaltje techniek wat in de hedendaagse
wapens verwerkt zit. Aan het einde van deze met
techniek overgoten dag, werden alle studenten weer
netjes afgezet op Alkmaar of Den Helder.

Mix & Match event hogeschool Inholland Alkmaar wederom
groot succes
Met 36 deelnemende bedrijven en ruim 250 studenten was ook de 10de editie van het Mix &
Match event een daverend succes. Studenten van zeven technische HBO opleidingen worden op
deze middag gemixt met het bedrijfsleven. De perfecte kans voor bedrijven om met interessante
stageopdrachten de studenten te benaderen. In veel gevallen leidt dit tot een succesvolle match.
Mix & Match, een connectie tussen het bedrijfsleven en de toekomstig beroepsbeoefenaar, een
bewezen concept en van grote waarde voor beide partijen.
De 10de editie van het jaarlijks groeiende
Mix & Match event vond plaats in het AFAS
stadion. Rond het middaguur stonden 36 ronde tafels
klaar waar de bedrijven zich
installeerden. Na een gezamenlijke lunch werd de
middag om kwart voor één 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 van de hogeschool op
de toekomst werd het gezamenlijke belang goed in
beeld gebracht.
Om de student naar de tafel te lokken gaf ieder
bedrijf een korte ‘elevatorpitch’. In 90 seconden
profileerden de bedrijven zich stuk voor stuk zo goed
mogelijk en op de leukste manieren. Deze pitches
werden afgewisseld met presentaties van de Jong
Ondernemen finalisten. Het project Jong
Ondernemen wordt gehouden onder studenten van
het 4de jaar Technische Bedrijfskunde.
De studentenondernemingen streden met hun
producten de “Tapeknipper”, “Wraphouder” en de
“Teambottle” tegen elkaar om de felbegeerde titel
“studentenonderneming van het jaar”. Tussen de
pitches van de bedrijven door heeft de vijfkoppige
vakkundige jury na veel wikken en wegen een keuze
kunnen maken.

De ondernemers van de Tapeknipper zijn
uitgeroepen tot winnaar van het project Jong
Ondernemen, waarna zij ook nog in de strijd zijn voor
de landelijke Jong Ondernemen prijs.
Na dit heugelijke feit zijn de rondetafelgesprekken tussen de studenten en de bedrijven van
start gegaan. Vijf rondes van 20 minuten, in deze tijd
is er veel gemixt en gematcht en is menig netwerk
vergroot. De middag werd om 5 uur
afgesloten met een gezelligheidsborrel waar
iedereen elkaar feilloos wist te vinden om de laatste
visitekaartjes te delen.
De organisatie van het event; Studievereniging
Technische Bedrijfskunde, hogeschool Inholland
Alkmaar en Ondernemend Alkmaar kijken terug op
een zeer geslaagde editie. Zij hopen de trend door te
zetten en komend jaar opnieuw zichzelf te
overtreffen.
Meer informatie en een foto-impressie van deze
middag kunt u vinden op de website van de
organisatie achter dit event.
www.technischebedrijfskunde.com
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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!
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Eigen alumnivereniging TBK
De opleiding Technische Bedrijfskunde in Alkmaar heeft sinds april 2016 een eigen
alumnivereniging. De opleiding aan Hogeschool Inholland Alkmaar bestaat inmiddels al 37 jaar.
Drie alumni, twee docenten en een oud-docent vonden dat het tijd werd om alle alumni en (oud-)
docenten met elkaar in contact te brengen.
“Toen Onno Lotgering, ex-docent aan de opleiding,
een afscheidsborrel voor zijn pensioen organiseerde,
merkten we hoeveel alumni en docenten elkaar nog
steeds spreken”, aldus voorzitter van de vereniging
Sjoerd Leegwater. “Om meer oud-studenten en
docenten met elkaar in contact te laten komen,
besloten we van deze bijeenkomst een terugkerend
evenement te maken en dit te organiseren via het
oprichten van een alumnivereniging. Vooral voor de
startende Technisch Bedrijfskundige is een goed
netwerk van groot belang voor een toekomstige
carrière.”
Doel van de vereniging is dan ook het vormen van
een verbindende factor tussen alumni, docenten en
oud-docenten van de opleiding Technische
Bedrijfskunde aan Hogeschool Inholland Alkmaar. De
alumnivereniging biedt activiteiten aan waarbij leden
kunnen netwerken, ervaringen uitwisselen en hun
expertise kunnen vergroten. De eerste netwerk- en
tevens oprichtingsborrel vond vrijdag 24 juni plaats in
de bar van restaurant Zegels in Alkmaar.
Ruim 60 leden haalden herinneringen op,
verstevigden de contacten en netwerkten er op los.
Het was leuk om te zien dat sommige leden elkaar al
kenden via werk of privé, maar er nu pas achter
kwamen dat ze dezelfde opleiding aan Inholland
hadden gevolgd. Veel jaargangen van de opleiding,
die in 1978 van start ging, waren die avond vertegenwoordigd. Er was een alumnus aanwezig die in 1979
aan de opleiding is begonnen, er waren leden die in
1983 zijn begonnen en natuurlijk de nodige leden
van latere cohorten. Al met al zorgde dit voor een
leuke mix van jong en ‘oud’. En spelenderwijs werd
duidelijk waarom de alumnivereniging duidelijk in
een behoefte voorziet. Er werden stage-opdrachten
uitgewisseld met aanwezige docenten van de
opleiding, alumni wisselden onderling ervaringen
uit over cursussen en er werd geïnformeerd naar de
aantrekkelijkheid van bepaalde werkgevers.

De komende weken zal het bestuur zich gaan
buigen over te organiseren activiteiten. Het bestuur
wil daarbij inspelen op de behoefte die onder de
leden bestaat. Te denken valt aan een vacaturebank,
excursies naar bedrijven, lezingen over nieuwe
interessante ontwikkelingen, borrels, etc. Hierbij zal
ook nauw worden samengewerkt met de studievereniging TBK. In een overleg tussen beide
besturen is al geconcludeerd dat een wisselwerking
tussen beide vereniging wenselijk is. Uiteindelijk
liggen we in elkaar verlengde en hebben we
dezelfde doelen, TBK’ers verbinden en kennis
uitwisselen!
De zeer succesvolle oprichtingsborrel is voor de
alumnivereniging een enorme stimulans om de
vereniging verder vorm te geven en uit te
bouwen. Het streven is om de komende maanden
een ledenbestand van honderd leden te bereiken.
En met een potentieel van ruim 2500 alumni moet
dat geen enkel probleem zijn!
Iedereen die aan de opleiding Technische
Bedrijfskunde in Alkmaar heeft gestudeerd, maar
ook de huidige docenten en oud-docenten kunnen
zich aanmelden als lid via de website van de
vereniging: www.alumnitbk.nl.

Goed om te weten: Voor studenten die afstuderen in 2016 betaald Inholland het eerste jaar lidmaatschap.
Na aanmelding via de website kun je restitutie van de contributie aanvragen via info@alumnitbk.nl.
TBKMagazine november 2016 9
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Jezelf ontwikkelen
op het snijvlak van techniek en commercie

ERIKS is een van oorsprong Nederlands bedrijf met een lange historie en
één van de grootste en meest toonaangevende industriële dienstverleners
ter wereld. Een sterk groeiend bedrijf, altijd op zoek naar talent.

Wat maakt ERIKS interessant?
▪ Internationale activiteiten
▪ +8000 medewerkers, actief in 28 landen
▪ 65 bedrijven, ruim 450 locaties

Een vliegende start van mijn carrière

▪ 200.000 klanten, 680.000 producten

Quinten: “ERIKS kwam op mijn pad toen ik tijdens mijn opleiding

▪ 5 miljoen zendingen, € 2 miljard omzet (2015)

op zoek was naar een stage. Na een leerzame periode heb ik

▪ Interne opleidingsmogelijkheden

enige tijd later ook mijn afstudeerstage bij ERIKS vervuld.

▪ Groeistrategie

Hierna werd mij aangeboden om in dienst te treden in een

▪ Doorgroeimogelijkheden
▪ Prettige bedrijfscultuur
▪ Techniek in combinatie met commercie
▪ Talentmanagement is een belangrijke onderdeel
▪ Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
▪ Top Employer
▪ Onderdeel van de SHV groep: www.shv.nl

gecombineerde technische commerciële functie, die ik inmiddels
alweer twee jaar met veel plezier invul.
Ik hou mij onder andere bezig met aanvragen van klanten,
technische vraagstukken en klantspecifiek maatwerk.
Deze afwisselende functie, gecombineerd met de aangeboden
trainingen en cursussen zorgen ervoor dat ik me zowel binnen de
organisatie en als persoon blijf ontwikkelen.”

ERIKS is Top Employer
ERIKS is, na een strenge toetsingsprocedure, voor het 6e jaar op rij gecertificeerd als Top Employer. Hiermee laten we zien dat de groei en
ontwikkeling van onze mensen én nieuw talent altijd prioriteit heeft. Het
bevestigt bovendien dat we ons blijven onderscheiden met uitstekende
arbeidsvoorwaarden en een hoge persoonlijke betrokkenheid. Wij schaven ons vooruitstrevende HR beleid voortdurend bij.
Werken kun jij overal, maar ERIKS is één van de grootste en meest toonaangevende industriële dienstverleners ter wereld. Een sterk groeiend
bedrijf, altijd op zoek naar talent.
Meer weten over ERIKS?
eriks.nl
econosto.nl
werkenbijeriks.nl
eriks.com

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 Alkmaar/Heerhugowaard?
Neem dan contact op met ellen Hopman:
tel: (072) 575 12 12
Mail: ehopman@ammeraalbeltech.com

www.ammeraalbeltech.com

Introductieweek 2016
De eerstejaars hebben hun vuurproef wederom doorstaan; de introductieweek op Terschelling.
Deze werd dit jaar georganiseerd door Jelle Jonker, Zoë Lascaris, Joost Huting en Remco Scholten.
Jelle heeft een reisverslag geschreven waarin de activiteiten tijdens de week toegelicht worden.

Dag 1: De toon is gezet
Een mooie maandag om de introweek het startschot
te geven. De vakantie is voorbij en het echte werk
gaat beginnen. Als totaal onbekenden van elkaar
kwamen de nieuwe studenten het klaslokaal
binnen om het programma aan te horen van wat ze
de rest van de week te wachten stond. Eenmaal door
de droge stof heengebeten, werden de groepen
ingedeeld en wachtte een rondleiding door de school.
Het middagprogramma bestond uit drakenbootvaren
bij de Hoornse Vaart. Gelukkig was het mooi weer,
want met regen wil je deze sport niet beoefenen. Die
middag werden er vier teams gemaakt en zo werd er
een halve finale en een finale gespeeld. Er werd
enthousiast gepeddeld om de eerste plaats te
behalen en om de prijs in de wacht te slepen die
uiteindelijk nooit uitgereikt zou worden. Ik weet niet
wie op het idee kwam, maar de winnaar van de finale
moest het nog even opnemen tegen de groep begeleiders en organisatie. Met Onno achter de trommel!
De race ging van start en groep Onno nam meteen
de leiding, echter halverwege kon Remco het ritme
van Onno niet meer bijhouden en gaf het op. De boot
raakte uit evenwicht en Onno kon gaan zwemmen.
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Dag 2: Zo eng zijn ze niet
Het was vroeg, de bus richting Harlingen zou
vertrekken om 07:00 uur. Tot de verbazing van de
begeleiding was iedereen op tijd behalve de bus.
Best wel een zeldzaamheid als je het mij vraagt. Alles
liep voor op schema. We waren ook nog eens veel te
vroeg in Harlingen, dus de boot zouden we ook al
niet missen. Eenmaal op de boot werd er kennis met
elkaar gemaakt en hier en daar wat slaapjes
ingehaald. Tot veel rust zou het die dag niet komen
want op Terschelling mocht iedereen meteen de fiets
op om te vertrekken naar de camping. De plekken
waren door iedereen geclaimd en niet lang daarna
begon kroegentocht, o nee, ik bedoel fietstocht,
alleen zijn de stoppunten toevallig bij alle kroegen
van Terschelling. Een activiteit waar de studenten in
groepen over de camping fietsen en vragen moeten
beantwoorden bij stops waar de begeleiders zitten.
Met die vragen kon je punten verdienen en het spel
eventueel winnen. Bij winst kreeg je een prijs die wel
uitgekeerd werd in tegenstelling tot de prijs voor het
drakenboten. Aan het eind van de middag, toen
iedereen weer op camping was, kon er heerlijk
gegeten worden bij het Wrakkenmuseum. De avond
was zwoel en verliep soepel en er werd nog meer
kennis met elkaar gemaakt. Het thema van de
feestavond was tropical: zwembroeken, Hawaii rokjes,
zonnebrillen en een opblaasbare palmboom gingen
richten café de Stoep. Een geslaagde avond volgde
met een gezellige sfeer en daarna weer richting
camping.

Dag 3: Weer vroeg opstaan
Het lijkt wel een strafkamp die introweek.
De studenten werden om 08:00 uur gewekt om een
broodje kleffe pindakaas naar binnen te werken. Vandaag stonden de strandspelen op het
programma. Maar eerst stond het spel: “over de
streep” op het programma. Een spel om de waarheden over elkaar te weten te komen en goed aan de
teambuilding te werken. Naar mijn mening een spel
dat er vanaf nu altijd in mag blijven bij de
introductieweek. De strandspelen liepen minder
soepel dan andere jaren. Strandpaviljoen de
Branding was, tegen alle verwachtingen in,
gesloten. Toen de studenten niet meer genoeg
hadden aan hun halve liter flesje water en de strotjes
droog en zanderig begonnen aan te voelen, moeste
de spelen eerder dan verwacht afgeblazen worden en
de studenten konden op eigen gelegenheid de
camping weer opzoeken. Zoals elk jaar weer worden
er aan tafel spelletjes gespeeld. Dit kan gedaan
worden met kaarten maar met dobbelstenen kan je
ook een heel eind komen. En zo eindigde deze
gezellige dag ook weer in een gezellige avond.

kilo’s vlees gereed gemaakt voor het vuur. Omdat er
vorig jaar veel klachten waren over de
barbecue, kon het niet anders dan dat het dit jaar
veel beter ging. Sterker nog de barbecue was TOP!
Meerderen namen eigen initiatief om te helpen bij
de bereiding. Het weer, de sfeer en het eten was
goed. Ik moet zeggen dat het als organisatie
fantastisch is om iedereen zo te zien genieten. De
laatste avond was aangebroken en daar moest
nog even flink van genoten worden. Na afloop gaf
snackbar Danny zijn afscheidsfeest en werd het
overige vlees nog even opgebakken en vervolgens
de bedjes opgezocht.

Dag 5: Als vrienden naar huis

Dag 4: Hoelang zitten we hier nog?
De eerste activiteit van de dag was een spel wat nog
nooit eerder gespeeld is tijdens de introductieweek.
Een soort vossenjacht, de begeleiders waren
verspreid over het eiland met een spel en de
studenten moesten hun zoeken om vervolgens dat
spel te spelen voor punten. De grootste bug in het
spel was de lange afstand tussen de spellen. Als
begeleider was het lange wachten tot er studenten
bij je aan kwamen kloppen dodelijk. Helemaal wanneer het de afgelopen nacht laat was geworden en de
ochtend vroeg. Op de lange afstanden na zat het spel
prima in elkaar en verdienen Orily, Thijs en Daniëlle
alle respect voor het organiseren. De middag was
een relax-middag, de donderdagorganisatie nam de
studenten mee naar het zwembad. Als ik alle
verhalen moet geloven dan is die middag zeer
geslaagd geweest voor iedereen! Bij terugkomst
hadden Jake en ik de barbecue klaargezet en de vele

Ervaring leert dat het opruimen van de camping
niet met hoog tempo gebeurd. Dit jaar was anders,
ik dacht even lekker uit te slapen. Toen ik eenmaal
mijn tent uit kwam was de camping, tegen alle
verwachtingen in, schoon. Een knappe prestatie van
de jeugd van tegenwoordig. Op de boot werd de
nodige slaap ingehaald en de bus was, zoals ook al
op de heenreis, te laat. De bagage paste er niet in
en de groepsfoto is vergeten. Al met al heb ik alleen
maar blije gezichten naar huis zien gaan. Geweldig
om te zien dat iedereen er als onbekenden heen
gaat en als vrienden terugkomt. Dan wil ik toch
nog even wat bedankjes uitbrengen: Camping de
Appelhof voor het verblijf, Het wrakkenmuseum
voor het eten, de fietsenverhuur voor de fietsen, de
Stoep voor de feestavond, Onno voor het lachen,
Bas le Belle voor het aanwezig zijn, Niels Droog voor
je auto, Jake Bettinger voor de muziek, barbecue en
foto’s, Zoë Lascaris voor het bobben, Remco
Scholten voor het budget, Joost Huting voor het
zijn van gespreksonderwerp, de docenten voor
het betrokken zijn, de bus voor het op tijd komen,
het zwembad voor het zwemmen, het weer voor
de zon, Snackbar Danny voor de snacks, Mike en
Martijn voor de fiets(kroegen)tocht, Maud, Denise
en Bastiaan voor de strandspelen en over de streep,
Thijs, Orily en Danielle voor de vossenjacht en
zwemmiddag, Dennis en Stijn voor het niet
uitgevoerde regenplan en natuurlijk alle nieuwe
TBK’ers voor de gezelligheid! Ik hoop dat jullie een
fijne studietijd gaan hebben ;)
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Mix & Match
Voor de 11e keer zal Studievereniging
Technische Bedrijfskunde het Mix & Match
event organiseren. Deze editie zullen wij in
samenwerking met Rabobank Alkmaar e.o. de
nieuwe generatie (technische) hbo’ers weer in
contact brengen met bedrijven die stage- of
afstudeermogelijkheden hebben.

Wat houdt het ‘Mix & Match’ event in?

Wij nodigen studenten en onze sponsorbedrijven uit om tot een goede match te
komen. De sponsorbedrijven geven een pitch
van 3 minuten waarin zij hun bedrijf en
opdracht promoten. Na deze pitch zijn er
rondetafelgesprekken om de studenten en
bedrijven de kans te geven om nader kennis te
maken.

Vind jouw ideale stage op
Mix & Match en maak kennis
met verschillende bedrijven!

16 nov
13.30u

Borrel en ontmoet

Na de rondetafelgesprekken is er tijd voor een
informele borrel waarin de studenten verder
de tijd krijgen om in een informele setting de
bedrijven beter te leren kennen.

Programma

13:30 - 14:00 Inloop en ontvangst
14:00 - 14:15 Welkomstpraatje
14:15 - 15:00 Start pitchen bedrijven
15:00 - 16:30 Start rondetafelgesprekken
16:30 - 17:30 Borrel en netwerken

Waar?

Rabobank Alkmaar e.o.
Robonsbosweg 5
1816 MK Alkmaar
(naast Inholland Alkmaar)

Wanneer

Woensdagmiddag 16 november
13:30-17:30 uur

Verplicht inschrijven via: www.technischebedrijfskunde.com

KIM PLUS DELTA


Asset Data Management



Apps en innovaties



Predictive Asset Management

DOWNLOAD NU DE KIM PLUS DELTA APPS

MAAK EEN VLIEGENDE
CARRIERE START

Als Starter/Trainee informatiemanagement draai je mee in
projecten voor aansprekende klanten als: Tata Steel, Erasmus MC,
het Rijksvastgoedbedrijf en Bavaria. In deze projecten werk je
samen met een van onze ervaren consultants om het informatie
management binnen grote complexe projecten te realiseren. Naast
learning on the job volg je gerichte trainingen en maak je een steile
ontwikkelingscurve van kennis en vaardigheden mee.
Heb je interesse in een van de onderstaande onderwerpen?
Neem dan contact op met KIM Plus Delta om jouw ideale afstudeer
opdracht samen te stellen.
Informatiemanagement  Smart glass  SAP  App development 
Augmented Reality  Big Data  Internet of things  Apps  Safety 
CRISPDM  LoRa  Spare Part Management  FMECA  RAMSH

KIM PLUS DELTA - DE INFORMATIEPROFESSIONALS!
Voor vragen en informatie:
Telefoon: +31 20 640 70 07
Email: info@kimplusdelta.nl
www.kimplusdelta.nl

De ‘binnenlandse’ studiereis
naar: Antwerpen

Dit jaar is voor het eerst een tweede (semi-) binnenlandse studiereis georganiseerd. Wegens
meevallende financiën konden de studenten van TBK nogmaals een leuke stad bezoeken. Dit keer
stond de Vlaamse stad Antwerpen op het programma.
Op donderdagochtend 26 mei 2016 was het zo ver,
de studiereis naar Antwerpen ging van start. In alle
vroegte heeft de groep zich op station Alkmaar Noord
verzameld. Vanaf dit station zijn we vertrokken
richting de Essent Amercentrale te Geertruidenberg.
Bij aankomst bij de centrale konden we na een korte
ID controle het terrein op. We werden ontvangen
onder het genot van een bakkie koffie en na een
presentatie over het maken van energie en de
werking van de centrale was het zover. We konden
een kijkje binnen nemen. Na een indrukwekkend
bezoek waarbij we tot op enkele centimeters van de
turbine en generator waren geweest, was de tour
door de centrale afgelopen. We sloten de tour af met
de mogelijkheid om vragen te stellen.
Na het bezoek bij Essent vervolgden wij ons de weg
richting Antwerpen. Sommigen hadden het wat
slimmer aangepakt dan de anderen en zaten al mooi
op tijd aan een heerlijke Belgische pint.
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Nadat iedereen was gearriveerd en gesetteld in het
hostel, ging iedereen naar de Hogeschool van
Antwerpen voor een presentatie en een rondleiding.
De presentatie was erg interessant en ging voornamelijk over het studeren op de hogeschool. De
tweede, derde en vierdejaars hebben de gelegenheid
om hun internationaliseringsopdracht daar uit te
voeren. Met een paar leuke opdrachten is het zeker
de moeite waard om het eens te bekijken! Na de
presentatie en kregen we een rondleiding door het
gebouw. Grootste verschil tussen de opleidingen
in Antwerpen en Nederland was dat de studenten
in Antwerpen niet bij bedrijven langsgaan maar
complete simulaties van bedrijfsprocessen bouwen.
Ondanks het late tijdstip van de excursie waren er
verrassend genoeg nog veel studenten aan het werk
aan hun technische projecten. Erg leuk om te zien.
Na de rondleiding ging iedereen het centrum van
Antwerpen verkennen. Na een paar speciaal
biertjes keerde iedereen weer terug naar het hostel

verdienen door heel de kaart vrij te spelen werd als
een doel gezien. Hiervoor moest je dus in twee uur
heel het centrum van Antwerpen hebben doorgelopen. Respect voor degenen die dit hebben
bereikt! Uiteindelijk waren er twee groepjes die de
moord compleet opgelost hadden. De winnaars
hebben hiermee de eeuwige TBK roem verdiend! Na
het spel konden de groepen op eigen gelegenheid
nog een plek zoeken voor het avondeten. De laatste
avond werden de lokale uitgaansgelegenheid nog
even bezocht om de reis weer goed af te sluiten.
Na de volgende ochtend allemaal redelijk te hebben
uitgeslapen werd de terugreis weer ingezet en kan er
weer worden teruggekeken op een geslaagde reis!
Wij hopen dat iedereen er weer van heeft genoten!
De organisatie.
om lekker te eten. We hadden de zaal voor ons zelf
en ook de muziek werd geregeld door CampingDj
Cootje in de mix. Een goed begin van de avond.
Die uiteraard nog lang niet voorbij was. Na het
eten maakte iedereen zich klaar voor een mooie
avond stappen. en TBK’ers zouden TBK’ers niet zijn
als er in de avond geen bezoek was
gebracht aan de karaokebar! Na enkele uren uit
volle borst te hebben gezongen, was de avond
weer over en verhuisde de groep weer richting
hostel.
De volgende dag ging de wekker al op tijd voor
een ontbijtje en daarna een bedrijfsbezoek aan de
haven van Antwerpen. We werden met een bus
opgehaald voor een rondrit door de haven. In de
bus werden, door middel van een aantal tablets,
de highlights op de route toegelicht. Een erg leuk
concept! Na Rotterdam is de haven van
Antwerpen de grootste haven ter wereld. Genoeg
te zien dus!
Nadat iedereen weer terug was bij het hostel was
er even tijd om te lunchen en op eigen kracht
het centrum te verkennen. Om twee uur werd
iedereen weer opgetrommeld om een spel in het
centrum van Antwerpen te spelen. Iedereen veranderde in een Sherlock Holmes om de grootste
misdaad tot op heden op te lossen. De groep werd
verdeeld in een aantal groepjes van vijf personen
en elk groepje kreeg een mobiele telefoon met
daarop de kaart van het centrum van Antwerpen.
Het doel was om er achter te komen welk persoon
de moord had gepleegd, wat zijn achternaam
was en met welk wapen hij dit gedaan had. Een
soort variant van cluedo. De kaart van Antwerpen
werd vrijgespeeld als je fysiek door het centrum
liep door middel van GPS. Verassend genoeg ging
iedereen te keer om de moord op te lossen. In het
bijzonder de 100 extra punten die je kon
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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

Nieuwe website
De website van de vereniging heeft een nieuwe lichte frisse uitstraling gekregen. Naast de lay-out zijn ook
enkele functionaliteiten aangepast. Zo is de activiteitenagenda aangepast, waardoor het nog makkelijker wordt in
te schrijven voor de verschillende evenementen die de studievereniging organiseert! De agenda mailt na
inschrijving ook enige tijd voor aanvang een herinnering van de activiteit. De website is te bereiken via
http://technischebedrijfskunde.com of http://svtbk.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.

Mix & Match event
Het Mix & Match event wordt twee keer per jaar
georganiseerd door de studievereniging om leden
aan een stageplaats te helpen. Op 16 november 2016
zal het Mix & Match event plaats vinden bij de
Rabobank naast de school. De studenten zullen d.m.v.
een pitch van maximaal twee minuten en rondetafelgesprekken in contact komen met sponsorbedrijven
en bedrijven uit de regio.

Mix & Match
Vind jouw ideale stage op
Mix & Match en maak kennis
ledenvergadering
met verschillende bedrijven!

Voor de 11e keer zal Studievereniging
Technische Bedrijfskunde het Mix & Match
event organiseren. Deze editie zullen wij in
samenwerking met Rabobank Alkmaar e.o. de
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met bedrijven
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Borrel en ontmoet

Na de rondetafelgesprekken is er tijd voor een
informele borrel waarin de studenten verder
de tijd krijgen om in een informele setting de
bedrijven beter te leren kennen.

Programma

13:30 - 14:00 Inloop en ontvangst
14:00 - 14:15
Welkomstpraatje
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14:15 - 15:00 Start pitchen bedrijven
15:00 - 16:30 Start rondetafelgesprekken

16 nov
13.30u

Binnenlandse studiereis
Dit jaar wordt de mooi aan de Maas gelegen stad:
“Maastricht” bezocht, Floor Schoehuijs en Remco
Scholten verzorgen deze studiereis op 24 t/m 26
november.
Het voorlopige programma:
- Verblijf van twee nachten in het Stayokay Maastricht.
- Een gezamenlijke BBQ.
- Bezoek aan de Maastricht University met een
presentatie over: Global Supply Chain Management
and Change.
- Het bezoeken van twee technische bedrijven.
- Een verassingsactiviteit.
De inschrijving zal vrijdag 4 november om 19:00
openen op de website van de studievereniging
(http://svtbk.nl). Voor een bedrag van €70,- kun je een
aantal onvergetelijke dagen verwachten. Diegene
die hun rijvaardigheden en automobiel beschikbaar
stellen, worden uiteraard tegemoet gekomen in de
brandstof- en parkeerkosten.
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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: semspruit@spruit.nl

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

www.spruit.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

Stephans Stage: van A naar B
Mijn naam is Stephan Brandsen, 18 jaar oud en ik woon in Heiloo. Als tweedejaarsstudent TBK
loop ik mijn eerste stage bij Heilig B.V. Het bedrijf is gevestigd in Heerhugowaard en is onderdeel
van de Heilig Group waar nog vijf andere bedrijven onder vallen, die onder andere ook in het
buitenland gevestigd zijn.

Wat doet het bedrijf?

Wat is je opdracht?

Heilig B.V. is nog niet erg bekend onder studenten,
omdat nog niet veel mensen hier stage hebben
gelopen. Ik heb wel gehoord van meerdere mensen
dat ze weleens een busje van Heilig B.V. hebben zien
rijden, maar hier bleef het dan ook bij. Toch is dit
apart, omdat het bedrijf vrij groot en bekend is onder
bedrijven. Ze zijn bekend onder bedrijven doordat ze
een exclusief product leveren, namelijk machines die
ze maken, van concept tot aan het installeren hiervan.
Dit houdt in dat ze, wanneer een klant nog geen
ontwerp heeft, samen gaan kijken welke functies de
machine moet hebben, en hier een machine rondom
ontwerpen. Daarna maken ze zelf de machines en
installeren deze op locatie. Een voorbeeld van een
opdracht waar ze op het moment mee bezig zijn, is
het renoveren vantransportbanden die kool en erts
vervoeren. Deze kunnen wel tot een kilometer lang
zijn.

Mijn opdracht is om uit te zoeken wat de efficiëntste
manier is om alle onderdelen van meerdere
transportbanden bij een terminal te krijgen. Deze
terminal is gevestigd in Rotterdam aan de kust, hier
meren grote vervoersschepen aan om kool en erts te
storten/op te halen. Deze transportbanden kunnen
per stuk 5000 ton materiaal per uur vervoeren. Er zijn
in deze fase vier banden die gerenoveerd moeten
worden, die bij elkaar opgeteld meer dan 2 km lang
zijn.

Hoe ben je bij dit bedrijf gekomen?
Eerst zou ik bij een ander bedrijf stage gaan lopen,
namelijk Kim Plus Delta. Hier was alles al voor
geregeld, totdat ik te horen kreeg dat het bedrijf
afgekeurd was voor de eerste stage. Dit was erg
stressvol, omdat er nog maar een paar weken waren
voordat ik moest beginnen.
Ik heb toen op Google naar bedrijven gezocht in de
buurt die mij interessant leken. Na meerdere
gesprekken waren een paar bedrijven
geïnteresseerd en ik heb uiteindelijk voor Heilig
gekozen. De reden dat ik voor Heilig koos, was omdat
ik vond dat we samen een goede opdracht hadden
samengesteld. Ze zullen namelijk het
resultaat ook echt meenemen in de beslissingen die
ze gaan nemen.
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Ik moet uitzoeken hoe de onderdelen hiervoor het
best vervoerd kunnen worden, zodat het zo weinig
mogelijk geld kost. Wel moeten de onderdelen in
goede staat aankomen en op de tijd dat ze nodig
zijn, aanwezig zijn. Er zijn minstens 40 verschillende
leveranciers die onderdelen leveren voor één band.
Tevens moeten sommige onderdelen helemaal vanuit
Polen of Slowakije komen. Ook moet alles wat van
staal is gemaakt, verzinkt en gecoat worden tegen de
roest.

Met dit soort dingen moet dus ook rekening
gehouden worden. Ik moet ook bepalen welke
onderdelen voorgemonteerd moeten worden in
de werkplaats. Onder deze opdracht valt ook de
traceerbaarheid van de onderdelen die vervoerd
moeten worden. Dit is moeilijker dan het lijkt, want
alle onderdelen worden verzinkt en geverfd. Alle
gebruikelijke manieren om onderdelen te
identificeren en te traceren werken hierdoor niet.
Om aan het internationaliseringsaspect te voldoen
heb ik een andere opdracht, namelijk kijken of er
marktpotentie is in Scandinavië. Er komen uit deze
hoek namelijk minder opdrachten dan uit de rest
van Europa. Ik moet uitzoeken hoe dit komt en of er
uitbereidingsmogelijkheden zijn.

Tips
Tot slot heb ik nog twee tips die ik kan geven voor
toekomstige stagiairs.
•
Probeer eerst uit te zoeken of een bedrijf
geschikt voor de eerste stage
•
Ga op gesprek bij meerdere bedrijven, zodat
je het leukste en interessante kan kiezen.
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DE SPECIALIST
IN ADVISERING
OP HET GEBIED
VAN VEILIGHEID,
KWALITEIT,
ARBO EN MILIEU

De Wilde ingenieurs groep is sinds 1998 gevestigd in Beverwijk en werkt voor grote en kleine
bedrijven in heel Nederland, met het accent op de
randstad. Binnen De Wilde ingenieurs groep werken
bijna 50 hoog opgeleide adviseurs, die bedrijven ondersteunen in veiligheids-, kwaliteits- en milieuzorg.
In nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers zetten we
projecten op die bedrijven leiden naar verbeteringen op het gebied
van kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu. Daarbij combineren we
onze vakkennis met Noord-Hollandse nuchterheid. Enkelvoudige
adviezen, langlopende onderhoudscontracten, (veiligheidskundige)begeleiding van projecten, begeleiding van certiﬁcering of een
cursus of opleiding: door onze transparante werkwijze en heldere
prijsstelling komen onze opdrachtgevers niet voor verrassingen te
staan.
In de loop van de jaren heeft De Wilde ingenieurs groep veel
mooie opdrachtgevers als klant gekregen, MKB-bedrijven maar ook
multinationals en overheden.

De Wilde ingenieurs groep bestaat uit 6 afdelingen:
- Advies en certiﬁcering
- Inspecties
- Veiligheid
- Bodem
- Projectmanagement
- Opleidingen
Voor uiteenlopende opdrachten bundelen onze adviseurs hun
expertise en vaardigheden. We beschikken zodoende over een grote
hoeveelheid kennis en ervaring.
De Wilde ingenieurs groep is sinds 2010 gevestigd in het monumentale pand Beijerlust in Beverwijk. Het pand bevindt zich op 200

meter afstand van het NS-station in Beverwijk en
het busstation.
Het voormalige notariskantoor heeft een lange
geschiedenis van bijna 300 jaar. Het landhuis stond
eerst in Heemskerk. In 1876 liet de toenmalige burgermeester van Heemskerk het landhuis steen voor steen
afbreken en herbouwen op de huidige locatie aan de Velserweg in
Beverwijk.
STAGE EN AFSTUDEREN DOOR TBK STUDENTEN BIJ
DE WILDE INGENIEURS GROEP
Wij zijn erg blij dat we de afgelopen jaren veel stagiaires en afstudeerders hebben gehad van de studierichting Technische Bedrijfskunde (TBK). Ons doel is om minimaal 1 of 2 studenten ‘in huis’
te hebben, hetgeen vrijwel altijd lukt. Wij proberen een ‘win win’
situatie te realiseren: zowel de student als wij moeten er voordeel van hebben. Wij zorgen er voor dat de student een leuke en
leerzame periode heeft en zorgen er ook voor dat de onderzoeken
en werkzaamheden van de studenten binnen De Wilde ingenieurs
groep voor ons nuttig en bruikbaar zijn.
Wij hebben op dit moment 5 medewerkers in dienst die TBK
hebben afgerond en ooit als stagiair of afstudeerder bij ons zijn
geweest! Het mooiste voorbeeld is onze allereerste stagiair Joep
Bloedjes: hij is direct na zijn studie TBK bij De Wilde ingenieurs
groep in dienst gekomen en heeft zich ontwikkeld tot een ervaren
adviseur en bedrijfsleider van De Wilde ingenieurs groep!
Velserweg 16, 1942 LD Beverwijk
t. 0251 - 222 262
www.dewildegroep.nl

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DEWILDEGROEP.NL

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.

Ideeën van Jong Ondernemen
Ook dit jaar is de strijd losgebarsten.
Welke ondernemers hebben het
beste product en de meeste winst? Tien
afstuderende groepjes voeren project
Jong Ondernemen uit om de geleerde
kennis in praktijk te brengen en te
ervaren hoe het is om ondernemer
te zijn. Let wel op: de producten zijn
slechts tot eind januari 2017
verkrijgbaar.

Bottlerack, altijd de koudste!

Middels de Bottlerack heb je altijd het koudste flesje
uit de koelkast. Het systeem werkt als een knikkerbaan voor flesjes, onderaan kunt u het oudste en
koudste flesje uitnemen, bovenaan kunt u nieuwe
lauwe flesjes bijvullen. First in, first out. Hierdoor heeft
u tijdens een feestje niet meer het probleem dat
onder op de stapel de koude flesjes liggen en boven
op de stapel de lauwe flesjes. Dankzij de Bottlerack
altijd het koudste biertje!
Het rek wordt gemaakt van RVS en kunt u ophangen
of neerzetten in uw koelkast. Het rek is sterk, licht en
roestbestendig. De Bottlerack is geschikt voor diverse
maten flesjes, namelijk bier en speciaalbier van
diverse grote merken, frisdrank, Radler en Jillz.
Met de feestdagen in het vooruitzicht is het een leuk
cadeau of relatiegeschenk.
De Bottlerack is binnenkort verkrijgbaar op
www.bottlerack.nl of kijk op facebook
https://www.facebook.com/bottleracknl/

De Bucketfiller

Het komt regelmatig voor dat een emmer niet in de
wasbak past,. Doordat de emmer niet in de wasbak
kan staan, kan deze niet gevuld worden. De
Bucketfiller is een handig product waarmee de
emmer alsnog op een eenvoudige wijze gevuld kan
worden. De Bucketfiller is een plastic buis waaraan
een zuignap gemonteerd is. Deze zuignap dient u
aan de wasbak, naast of voor de kraan, vast te zetten
waardoor het product op zijn plek blijft staan.
Vervolgens plaatst u de emmer op de juiste plek op
de grond. Nadat de Bucketfiller onder de kraan
gepositioneerd is, kan de kraan open gedraaid
worden zodat het water gaat lopen. Het water zal
dankzij de vorm van de Bucketfiller vloeiend en
zonder gespetter in de emmer terecht komen. Ten
slotte schuift u de Bucketfiller in elkaar en bergt u
deze op.
U kunt ons volgen op Facebook en onze website.
Website: http:/www.bucketfiller.nl
Facebook: Bucketfiller
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De Easy Taper

De Easy Taper is een nieuw medisch hulpmiddel dat
het afsnijden van medisch plakband en tape
vergemakkelijkt! Verpleegkundige hoeven door de
Easy Taper niet meer te zoeken naar het losse rolletje
in de zak en naar het begin van het rolletje. De Easy
Taper is door de draagbaarheid namelijk altijd binnen
handbereik. Ook wordt het rolletje minder blootgesteld aan een onhygiënische omgeving. Om deze
redenen kan de verpleegkundige een betere zorg en
meer persoonlijke aandacht bieden aan de patiënt!
De Easy Taper is bedacht door het team van Young
Engineers S.C. Mocht u geïnteresseerd zijn of meer
informatie willen ontvangen, bekijk dan onze website
easytaper.nl.

Pittorini

Het idee voor de Pittorini is ontstaan uit de irritatie
van afplakwerkzaamheden voordat er kan worden
begonnen met schilderwerk. Deze afplakwerkzaamheden worden als tijdrovend ervaren door het
precisiewerk wat erbij komt kijken. Dit probleem wil
Pittorini SC oplossen met een nieuw product en zo is
de Pittorini ontstaan. De Pittorini is een schilderstool
die het aanbrengen van tape vergemakkelijkt. Het
product is voornamelijk gericht op het binnen
schilderwerk zoals het schilderen van raamkozijnen,
maar kan ook worden gebruikt voor het afplakken
van grote oppervlaktes ter voorbereiding op spuitwerkzaamheden.
Het product is een tool waarmee een schilder een
aanzienlijke tijdsbesparing kan realiseren gedurende
de voorbereidende afplakwerkzaamheden. Hierdoor
kan er meer werk worden verzet, wat voor een
schilder geld op zal leveren.
Voor het bestellen van een Pittorini en voor verdere
informatie kunt u terecht op www.pittorini.nl,
of mailen naar info@pittorini.nl.

De Glass Saver

Wij ervaarden van huis uit dat wijnglazen en vaatwassers niet altijd een fijne combinatie is. Vaak
moeten de wijnglazen tussen allerlei andere soorten
drinkglazen geplaatst worden in de bovenste lade.
De wijnglazen kunnen dan snel stuk gaan, door tegen
andere glazen aan te botsen.
Wij kwamen als oplossing met een wijnglashouder
voor in de vaatwasser. Het resultaat ziet er ongeveer
uit als een bestekkorf, maar dan met grotere gaten
in het ontwerp, en hoger om de wijnglazen goed te
beschermen tegen omvallen.
Voor ons waren de volgende elementen belangrijk:
veiligheid, betaalbaarheid en kwaliteit.
Met veiligheid bedoelen wij dat de wijnglazen veilig
moeten staan, dit is het doel van de wijnglashouder.
De betaalbaarheid is van belang omdat het product
voor een breed publiek toegankelijk moet zijn.
Kwaliteit is uiteraard belangrijk, wij willen een product
leveren dat bestand is tegen de hitte in de vaatwasser,
en dat een strakke uitstraling heeft.
Facebook:
facebook.com/glasxsaver
Website:
glasssaver.nl

Bug-A-Lock

Diverse onderzoeken tonen aan dat de meeste
spinnen en insecten overleven, wanneer ze met de
stofzuiger worden opgezogen en daarna gewoon
weer via de slang naar buiten kunnen kruipen. Vooral
voor mensen met angst voor spinnen en insecten is
dit een groot probleem, daarnaast worden beestjes in
huis als onhygiënisch ervaren. Om al die ongewenste
spinnen en insecten in uw stofzuiger te houden en
daarmee uw huis schoner en gezonder te maken,
heeft S.P.I.N. S.C. (Student Product Innovation
Netherlands) de Bug-A-Lock ontwikkeld. De
Bug-A-Lock is een geregistreerd product dat, door
middel van een klepje, de stofzuigerslang afsluit. De
Bug-A-Lock is universeel en gemakkelijk te plaatsen
tussen de stofzuigerstang. Het is van buitenaf
eenvoudig te bedienen via een ergonomisch vormgegeven knop. Kortom, de Bug-A-Lock is een uniek
product dat voor alle huishoudens een
aanwinst is. Voor meer informatie en verkooppunten
kunt u kijken op onze website www.spin.cccvshop.nl
of facebookpagina facebook.com/bugalock
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CocoCandle

Om de donkere winter dagen door te komen
presenteert Cocos Company de CocoCandle! De
CocoCandle is een houder met kaars en heeft een
duurzaam karakter.
De kokosschil wordt beschouwd als afval en zorgt
daardoor voor enorme afval bergen. Door deze
schillen te bewerken met een innovatief proces
creëert Cocos  Company een kaarshouder. Een veel
gebruikte kaars in Nederland is een product uit
aardolie, namelijk paraffine, het is geen geheim dat de
voorraad aardolie in hoog tempo slinkt en er dus een
alternatief nodig is. Daarnaast wordt de paraffinekaars
in verband gebracht met gezondheidsrisico’s mede
door de hoeveelheid roet die vrij komt. Het kaarsvet
bestaat uit een zorgvuldig gekozen melange van
natuurlijke, hernieuwbare oliën. Dit samen is het
ultieme recept voor sfeer in de winterdagen! De
CocoCandle kan natuurlijk ook in de rest van het jaar
gebruikt worden.
Voor meer informatie over de problemen die
Cocos  Company oplost, verwelkomen we u graag op
www.cococandle.nl waar de CocoCandle ook besteld
kan worden!

EcoCube

Wij zijn student company EcoCube.
EcoCube is opgericht naar aanleiding van het
probleem dat er dagelijks grote hoeveelheden
voedsel wordt verspild. De EcoCube richt zich op het
reduceren van verspillingen van allerlei soorten
flessen en verpakkingen.
De EcoCube is een houder waar een fles of pak
ondersteboven ingezet kan worden. Hierdoor stroomt
de inhoud door de zwaartekracht naar beneden toe.
Flessen en pakken hoeven hierdoor niet meer uitgeknepen of geschud te worden. Zo wordt de fles of het
pak volledig geleegd! Een nevenfunctie van de
EcoCube is dat de standaardmaat dop van allerlei
soorten vla-verpakkingen eenvoudig kan worden losgedraaid. Het leuke aan de EcoCube is dat deze zeer
duurzaam wordt geproduceerd. De grondstof voor
het product bestaat namelijk voor 100% uit
gerecycled plastic. Met een zelfgebouwde extrusiepers smelten we het plastic zelf om tot
nieuwe producten.
Koop dus snel jouw EcoCube en draag bij aan meer
duurzaamheid!
Neem voor meer informatie gerust eens een kijkje op
www.ecocube.nl of op Facebook.com/ecocubesc.
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Sidrella Cover

Ons product, genaamd de Sidrella Cover, is
ontworpen voor een alledaags probleem:
achtergebleven haren in de haarborstel. Vele vrouwen
gebruiken haarborstels en moeten met regelmaat
handmatig de achtergebleven haren uit de borstel
plukken. Het lukt nooit om de borstel volledig te
‘ontharen’ en het kost veel tijd, wat leidt tot irritatie.
De Sidrella Cover is een product gemaakt van
elastisch net-stof met een grove netstructuur wat lijkt
op een grove panty, afgewerkt met een rand van
elastiek en kant voor een aantrekkelijk uiterlijk. De
Cover wordt op de haarborstel aangebracht voorafgaand aan het borstelen, waarna de borstel de
gewenste tijd gebruikt kan worden. Door de
elastische eigenschappen van de stof en de rand van
elastiek blijft de Cover op de borstel zitten. Door de
grove net-structuur past de Cover op elke
gewenste haarborstel; dit product is dus universeel!
Als de gebruiker de borstel schoon wilt maken, wordt
de Cover simpelweg van de borstel afgetrokken,
waardoor alle achtergebleven haren meegetrokken
worden. De Cover kan vervolgens simpelweg weggegooid worden met het verwijderde haar. Wij
hebben dit product meerdere malen getest met
prototypen en het blijkt dat dit product 100% doeltreffend is: er blijft letterlijk geen één haar achter in de
borstel!

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.
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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:

Kom meelopen:

Woensdag 12 december 2016 van 17.00 - 20.00 uur op een dag die jou het beste uitkomt, Mail
Zaterdag 11 februari 2017 van 10:00 - 14:00 uur
naar Ronald.Dijkers@inholland.nl
Woensdag 29 maart 2017 van 17:00 - 20:00 uur

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! «

Trainee program bij Axel
Johnson International in Zweden
Mijn naam is Berrie Woord, student Technische
Bedrijfskunde. Op het moment dat ik dit artikel schrijf,
ben ik mijn afstudeerstage bij Spruit Transmissies aan
het afronden. Hier doe ik onderzoek naar het
ontwerpen en implementeren van een nieuwe
business strategie. De informele sfeer en het feit dat
collega’s altijd voor je klaar staan, maken dat Spruit
een ideaal bedrijf is om voor te werken. Ik heb het
dan ook erg naar mijn zin bij Spruit. Ondanks dat mijn
afstudeerstage een interessant onderwerp is, zal ik
daar nu niet hoofdzakelijk over schrijven. In dit artikel
wil ik jullie namelijk graag vertellen wat mijn plannen
zijn ná het afstuderen.

Het opstapje

Het avontuur begon allemaal in het vierde jaar van
mijn studie. Ik was op zoek naar een afstudeerstage
en kwam via het welbekende mix & match event in
contact met Spruit. Mijn eerste intentie was om hier
te solliciteren voor een afstudeerstage. Het sollicitatiegesprek is er uiteindelijk ook gekomen, maar dit
kreeg een onverwachtse wending. Er werd mij verteld
dat het niet mogelijk was om mijn afstudeerstage bij
Spruit te doen, maar er was wel een andere uitdaging
voor mij.
Voordat ik verder in kan gaan op deze uitdaging is
het belangrijk dat er een beeld is van de organisatie
waar Spruit onder valt. In 2014 is Spruit overgenomen door het Zweedse AxIndustries.
AxIndustries is de houdster maatschappij van een
groep bedrijven die actief zijn in de markt van aandrijftechniek en kogellagers. Deze zo genoemde
werkmaatschappijen hebben elk hun eigen specialiteit en zijn marktleider in hun verkoop gebied.
Momenteel is AxIndustries actief in geheel
Scandinavië, Engeland en Nederland. Haar ambitie is
uit te groeien tot de specialist op het gebied van
kogellagers en aandrijftechniek met eigen vestigingen in geheel Europa. AxIndustries valt weer onder
een grotere holding, genaamd Axel Johnson
International. Axel Johnson International is van de
familie Axel Johnson, wat een van de invloedrijkste
families in Zweden is.
Om terug te komen op mijn verhaal: Het moederbedrijf van Spruit, AxIndustries, zat midden in een
selectieprocedure voor een Trainee Program dat
werd aangeboden door Axel Johnson International.
Spruit had de mogelijkheid om via AxIndustries ook
één trainee voor te dragen voor het programma.
Verschillende sollicitatiegesprekken bij Spruit hebben
er uiteindelijk toe geleid dat ik ben geselecteerd om
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naar Zweden te gaan voor de selectieprocedure bij
Axel Johnson International.

De selectieprocedure

Een maand later was het eerste sollicitatiegesprek in
Zweden. Op een maandagochtend in maart moest
ik even heen en weer naar Stockholm vliegen om te
praten met de CEO van AxIndustries. Dit was een erg
leuk gesprek waarin ik aan het einde te horen kreeg
dat er later in dezelfde week weer contact met mij
werd opgenomen. Niets was minder waar! De
volgende ochtend ging mijn telefoon, met de vraag
of ik vrijdag de hele dag beschikbaar was voor een
laatste selectiedag. Van de meer dan 500 sollicitanten
zijn er 12 uitgenodigd voor de laatste stap van de
selectieprocedure. Voordat ik voor deze laatste stap
weer naar Zweden zou gaan, werd er gevraagd of ik
digitaal nog een aantal testen wilde doen. Deze
testen waren gericht op onder andere logisch
denken, emotionele vaardigheden en verschillende
denkwijzen.
In dezelfde week vloog ik donderdagavond weer
richting Stockholm, om vrijdagochtend fris en
gemotiveerd klaar te staan bij het hoofdkantoor. Hier
heb ik voor het eerst de andere sollicitanten ontmoet.
Tot mijn verbazing kwamen alle andere overgebleven
sollicitanten allemaal uit Zweden. Iedereen was erg
zenuwachtig, omdat niemand wist wat er verwacht
kon worden.
De selectie dag was ingericht met verschillende
activiteiten. Ik moest beginnen met het presenteren
van een case voor 13 CEO’s van verschillende deelnemende bedrijven. Voor de case kreeg je 20 minuten
om voor te bereiden hoe je een investering aan zou
pakken en wat je zou adviseren om mee te nemen
in de overweging om de investering te doen. Na de

presentatie moesten er weer verschillende testen
gedaan worden om verschillende vaardigheden te
testen, waarna er een gesprek met een extern recruitment bureau gepland stond. Dit bureau analyseerde
en evalueerde de resultaten van de net gemaakte
testen, in combinatie met de uitslagen van de digitale
testen.
Rond vier uur was de selectiedag af en hadden alle 12
overgebleven sollicitanten alle presentaties, testen en
gesprekken doorstaan. Nu konden we naar huis en
werd het wachten op de uitslag.

Het trainee programma

Een maand na de laatste selectiedag werd ik
plotseling gebeld door een buitenlands nummer. Het
telefoontje kwam van de CEO van AxIndustries. Hij
vroeg hoe het met me ging en of ik ondertussen al
goed op weg was met afstuderen. Op het afstuderen
zal ik zo terug komen, maar om een lang verhaal kort
te maken: Als 1 van de 5 trainees ben ik, uit de meer
dan 500 potentiële kandidaten, geselecteerd voor het
trainee programma van Axel Johnson International!
Het trainee programma start op 5 september 2016 en
dit zal tot 29 september 2017 duren. In deze
periode zijn er verschillende projecten gepland, zodat
ik de verschillende businessgroepen en aangesloten
bedrijven leer kennen en waar mogelijk verbeter. De
focus van het trainee programma zal liggen op
AxIndustries en Spruit. Het eerste half jaar zal ik
starten bij Spruit, waarna ik in de tweede periode
tijdelijk bij twee dochteronderneming van
AxIndustries in Engeland en in Zweden zal gaan
kijken. Het doel is om kennis tussen de ondernemingen over te dragen en connecties te maken,
wat alle bedrijven uiteindelijk ten goede komt.

Afstuderen

Om terug te komen op mijn afstudeerstage, dit
startte niet geheel voorspoedig. Door complicaties bij
mijn eerste afstudeerstage had ik besloten om daar
niet mee door te gaan. Nu was het half mei en hoorde
ik dus dat ik mocht deelnemen aan het trainee
programma. Een van de eisen aan het trainee
programma was dat ik mijn diploma gehaald zou
hebben voor de start van dit programma. Dit was
een klein probleempje. Ik besloot om Spruit te bellen
en de hele situatie uit te leggen. Het feit is dat ik een
afstudeerstage moet hebben om voor het trainee
program af te studeren. Bij Spruit kreeg ik te horen
dat de situatie even moest worden overlegd met
AxIndustries. De volgende dag werd ik teruggebeld
en hoorde ik dat ik de volgende week meteen kon
beginnen met afstuderen bij Spruit. Hier was ik heel
erg blij mee, gezien het feit dat alles nu toch gewoon
door kon gaan.

Terug naar nu

Zoals dus al werd vertelde, zit ik nu in de afrondingsfase van mijn afstudeerstage. Afstuderen voor
september is mij niet gelukt, maar ook hier zijn
oplossingen voor gevonden. Mijn afstudeeropdracht
en het trainee programma lopen in elkaar over,
waardoor ik gewoon kan blijven afstuderen terwijl
het trainee programma van start gaat.
Ook ben ik net een week naar Zweden geweest,
om deel te nemen aan de introductieweek van het
programma. Deze introductieweek bestond uit een
heleboel presentaties, bedrijfsbezoeken en gezelligheidsactiviteiten. Deze introductieweek heeft er voor
gezorgd dat ik mij helemaal thuis voel en dat ik de
andere trainees beter heb leren kennen. Vanuit deze
positie zal ik mij bij Spruit gaan richten op het
verbeter van de externe communicatie, in de vorm
van e-commerce. Gedurende dit proces zal ik ook
elke maand een dag terugkomen naar het hoofdkantoor van Axel Johnson International, waar ik
cursussen, conferenties en andere gerelateerde
activiteiten bij zal wonen. Ik kijk uit naar de komende
periode als trainee en ik ben erg benieuwd naar wat
de toekomst zal brengen.

Ter afsluiting…

Ter afsluiting zou ik graag nog even terugkomen
op de mogelijkheden die Spruit mij biedt, maar ook
op de mogelijke kansen voor jullie bij Spruit! Spruit
Transmissies heeft het voor mij mogelijk gemaakt
om aan het trainee programma deel te nemen en om
hiervoor toch nog een afstudeerplaats te krijgen. Niet
alleen zijn er afstudeermogelijkheden bij Spruit, maar
eerste of tweede stages worden hier ook met open
armen ontvangen. Spreekt dit verhaal je aan, heeft
Spruit je interesse gewekt, of zou je gewoon meer
willen weten? Kom naar ons toe op het volgende mix
& match event of stuur mij een mailtje
(bwoord@Spruit.nl)
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