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Vooruitblik
Beste lezer,
Namens het bestuur van studievereniging Technische Bedrijfskunde te Alkmaar presenteer
ik u de 13e 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 München te lezen en stelt
het nieuwe bestuur van de studievereniging zich
voor. Ook wordt er aandacht besteed aan ons
succesvolle Mix & Match event in het AFAS-Stadion, de afgelopen algemene ledenvergadering
en de gemaakte reis naar Zuid-Afrika. Naast
diverse terugblikken zal deze editie ook in het
teken staan van komende activiteiten zoals de
introductieweek en natuurlijk niet te vergeten de
eindejaarsactiviteit.
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 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 dankzij de
samenwerking van diverse
studenten. Mijn dank gaat in het bijzonder uit
naar Maarten Westerdijk en Daniëlle Groen 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.

Lesley Zwart
Voorzitter
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GP Groot
biedt uitdagingen
voor toptalent

Bij GP Groot ervaar je alle aspecten van het bedrijfsleven. Je leert op respectvolle
en constructieve wijze samen te werken zodat de doelen van de organisatie worden
gerealiseerd. Zowel de ontwikkeling van de organisatie als jouw persoonlijke
ontwikkeling zijn voor ons van belang.
Aan de slag?
Wij staan voor een gedegen begeleiding; jij kiest voor een actieve en leergierige
houding! Stuur vandaag nog je stageverzoek in via: www.stagebijgpgroot.nl

gp groot
infra en egineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel

Een nieuw jaar, een nieuw bestuur!
Op 22 december is tijdens de algemene leden vergadering in café Jynx een nieuw bestuur
gekozen. Bas le Belle droeg het voorzitterschap over aan Lesley Zwart. Hij vormt nu met zijn team,
bestaand uit secretaris Jelle Jonker en penningmeester Joost Huting, het bestuur. Zij stellen zich
graag aan jullie voor.
Ik ben Lesley Zwart, 21 jaar oud en ik woon in Zaandam. Na het afronden van het vwo ben ik begonnen
aan de opleiding Technische Bedrijfskunde op
Hogeschool INHolland Alkmaar. Momenteel zit ik in
het derde jaar van de opleiding en loop ik stage bij
ERIKS in Alkmaar.
Als nieuwe voorzitter van de opleiding heb ik het
voorrecht om de komende bestuursperiode samen
met Joost en Jelle de goede koers van de Studievereniging te mogen doortrekken. Na met deze twee
toppers een half jaar in China te hebben mogen
doorbrengen, ben ik er dan ook van overtuigd dat
dit zeker een leerzaam en succesvol jaar zal worden.
Het afgelopen Mix & Match Event in het AFAS-Stadion heeft deze overtuiging dan ook bewezen door
alle lovende reacties van de aanwezige studenten en
bedrijven.
Als nieuw bestuur zullen wij ons gaan inzetten om
wederom een waardevolle toevoeging te zijn voor de
TBK-studenten en de sponsoren.
Mijn naam is Jelle Jonker en ik ben geboren en
getogen in Alkmaar. Ik ben de oudste van het tuig,
23 jaar om precies te zijn. Mijn roots liggen in het
veilingwezen op het gebied van kunst en antiek. Als
hobby speel ik gitaar en squash ik regelmatig. Verder
ben ik vooral een betrokken persoon die het beste in
iedereen naar boven wil halen. De diversiteit van de
opleiding heeft er voor gezorgd dat ik mij in 2014 heb
ingeschreven.
Momenteel zit ik in het derde jaar en de voortgang
gaat uitstekend. Vanaf het begin was ik al heel erg betrokken bij de activiteiten van de studievereniging, zo
heb ik de afgelopen introductieweek met veel plezier
mogen organiseren. Afgelopen jaar kwam het besef
dat het bestuursschap heel goed op mijn CV zal staan
en mijn netwerk aanzienlijk zal vergroten. De kans om
samen met mijn beste maten Joost en Lesley het gezicht te worden van de opleiding heb ik dan ook met
beide handen aangegrepen. Sinds mijn aantreding als
secretaris haal ik daar heel veel plezier en voldoening
uit. Wij zijn van plan er een mooi en innovatief jaar
van te maken en het plezier en de voldoening over te
brengen op onze leden.
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Mijn naam is Joost Huting en ik kom uit de Schermer.
Ik ben het jongste broekie van dit bestuur, 20 jaar
jong. Ik werk als Operator Miniload bij de PLUS Retail,
te Middenbeemster. Mijn sporten zijn voetbal en fitness. Daarnaast drink ik regelmatig een biertje. Ik ben
een sociale jongen en ik houd van gezelligheid.
Ik ben in 2014 met de opleiding begonnen en heb
daar nog geen moment spijt van gehad. De opleiding
is heel divers en valt binnen mijn interesses. De Studievereniging Technische Bedrijfskunde vergroot mijn
interesse in de opleiding. De Studievereniging brengt
samenhorigheid. De studiereizen, borrels, lezingen en
andere activiteiten maken de studenten van de opleiding een hechte groep. De studenten hebben contact
met elkaar, ongeacht het leerjaar van de student. De
introductieweek is de beste start van een opleiding.
Je leert je klasgenoten en ouderejaars op een leuke
manier kennen.

“Als nieuw bestuur zullen wij ons gaan inzetten om
wederom een waardevolle toevoeging te zijn voor de
TBK-studenten en de sponsoren.”
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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!

Waar gaan de Enquêtes heen?
Elke periode een onderwijsevaluatie, een taalenquête en de Nationale Studenten Enquête.
Zomaar een greep uit de vragenlijsten die de laatste maanden voorbij zijn gekomen. Als student
wordt je bedolven onder verzoeken om je mening te ventileren, allemaal erg lastig, maar wel heel
belangrijk.
De opleiding is (wettelijk) verplicht om haar studenten te betrekken bij het nemen van beslissingen, de input
wordt mede geleverd door de Opleidingscommissie (OC). Deze groep studenten en docenten geeft gevraagd en
ongevraagd advies over zeer uiteenlopende onderwerpen binnen TBK en heeft daarvoor jullie hulp nodig, denk
aan:
• Afstraffen van meeliften;
• meer of minder Engels, Duits, Nederlands;
• prestatie van docenten;
• de relevantie van onderdelen marketingprogramma ;
• keuze BSA vakken;
• inrichting van het nieuwe gebouw;
• en nog veel meer!

Te allen tijde wordt nagestreefd;

“Het behouden en verbeteren van de kwaliteit en het niveau van de opleiding.”
De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een vertegenwoordiging van studenten uit alle jaren
samen met enkele docenten, zie onderstaande tabel. Dus als je verbeterpunten hebt, mensen hoort klagen of het
over algemene zaken niet eens bent, geef dat dan vooral aan! Doe dit ofwel via de enquêtes of benader direct één
van onderstaande personen. Input wordt zeer gewaardeerd, dus schroom vooral niet!
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BEGRIJPEN
WAAR HET
ÈCHT OM
GAAT
Inkoop moet ervoor zorgen dat goederen en diensten
op het juiste moment beschikbaar zijn. Als Inkoop hier
stopt, laat je geld liggen. Dus waar gaat het om:
Wat is belangrijk voor de leverancier? Wat wil
de interne klant nu ècht, en welke bijdrage
kan de leverancier leveren?

Andere

kijk
op inkoop
www.dgsinkoop.nl!

KIM PLUS DELTA


Asset Data Management



Apps en innovaties



Predictive Asset Management

MAAK EEN VLIEGENDE
CARRIERE START

VACATURE: TRAINEE / JUNIOR CONSULTANT
Vanaf je eerste werkdag draai je mee in (internationale) 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 in grote complexe projecten.
Naast learning on the job volg je gerichte trainingen en doorloop
je een steile ontwikkelingscurve van kennis en vaardigheden.
KIM Plus Delta
KIM Plus Delta is het leidende advies- en implementatiebureau
op het gebied van informatiemanagement in grote en complexe
technische- en vastgoedprojecten. Op creatieve en innovatieve
wijze ondersteunen wij onze klanten in alle fasen van de asset
lifecycle. Je voelt je bij KIM Plus Delta op je plek als je pragmatisch
en mensgericht bent en er een uitdaging in ziet om mee te
bouwen aan onze organisatie.

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

De binnenlandse studiereis
naar: Maastricht
De binnenlandse studiereis dit jaar ging naar de aan de Maas gelegend stad: Maastricht. Tijdens
deze reis hebben de studenten twee bedrijven bezocht en genoten van meerdere activiteiten in de
stad. De organisatoren Floor en Remco hebben een reisverslag bijgehouden.
De studenten hadden er weer zin in. Op 24 november
2016 ging dit jaar de binnenlandse studiereis naar
Maastricht. In alle vroegte verzamelde de groep zich
op station Alkmaar-Noord. Nadat iedereen van de
nodige informatie was voorzien met een korte briefing, vertrokken we richting Brightbox, een expertisecentrum voor daglichtloze meerlageteelt. Eenmaal
aangekomen werden we hartelijk ontvangen door
twee dames en werd de groep in tweeën gesplitst.
Na de rondleiding vertrokken we naar het volgende
bedrijf Stork in Elsloo.

Studenten tijdens rondleiding Stork
tasje mee met informatie van Stork. Nadat er nog
een kleine groepsfoto was, konden we in de auto
terugdenken aan een leuke en leerzame dag en met
een tevreden gevoel naar het hostel gaan waar voor
ons een BBQ wachtte. Na het eten maakte iedereen
zich klaar voor een vrije avond. Na enkele uren, waar
veel gezongen en gelachen werd, was het weer mooi
geweest. De avond vloog zo weer voorbij en de groep
verplaatste zich weer naar het hostel.

Daglichtloze meerlageteelt bij Brightbox

De volgende ochtend ging het wekkertje weer vroeg
voor het ontbijtje en daarna moesten we vertrekken

Stork levert services en producten voor onderhoud,
modificaties en betrouwbaarheid van de productielocaties bij de verschillende klanten en is wellicht bij
veel mensen bekend. In Elsoo zat één van de grootste
service locaties van Stork, dus er was genoeg te zien.
Eenmaal aangekomen werden we hartelijk ontvangen door een recruiter van Stork, daarna werd de
groep in verschillende groepjes verdeeld. De helft van
die groepjes ging de productievloer op, waarbij ze
begeleid werden door een ervaren man van de productievloer die het gehele proces uitgebreid uitlegde.
Voor de ander helft werd een presentatie gehouden
over Stork zelf en wat Stork ons te bieden heeft m.b.t.
stages en afstudeerders, onder het genot van een
drankje.
Nadat iedereen was terug gekeerd, werden de laatste vragen beantwoord en kreeg iedereen nog een
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Gids geeft uitleg in de grotten van Maastricht

was, een unieke ervaring. Sommige mensen waren
blij dat ze weer buiten stonden.

Maastricht vanuit de lucht
naar de Universiteit in Maastricht. Hier werden door
verschillende mensen presentaties gegeven over de
verschillende mogelijkheden en studierichtingen
binnen de Universiteit en met name over de opleiding
Global Supply Chain Management & Change. Dit was
erg interessant, omdat er precies werd verteld wat er
van je wordt verwacht en hoe de vork in de steel zit,
als je naar de universiteit wil.
Na dit bezoek was er weer even tijd om op adem te
komen, om wat te lunchen en op eigen kracht naar de
ingang van de grotten van Maastricht te lopen. Daar
eenmaal verzameld werd de groep weer in tweeën
gesplitst en was het tijd om de grotten in te gaan. Er
werd veel verteld over het ontstaan van de grotten en
dat de mensen nog wel eens verdwaalden in de grotten. Maar het hoogtepunt was wel dat we het licht
uitdeden en een stuk door het donker gingen lopen
met als effect dat je tenslotte niet meer wist waar je

Na dit avontuur stond het volgend avontuur in de
planning, het spel Crazy 88. Dit spel bestond uit 88
opdrachten waar je als groep punten mee kan verdienen; uiteraard kon je dit bewijzen door een foto te
sturen in de groepsapp. De groep werd in groepjes
van 5 verdeeld en we konden beginnen. Dit zorgde
voor hilarische foto’s en filmpjes, met als hoogtepunt
de Mannequin Challenge van Tycho’s natte pak,
waarmee hij een aantal bonuspunten verdiende. De
winnaars konden rekenen op eeuwige TBK roem en
een chocoladeletter.
Na het spel konden de groepen op eigen gelegenheid
nog een plek zoeken voor het avondeten. De laatste
avond werden de lokale uitgaansgelegenheid op het
Vrijthof nog even bezocht om de reis weer goed af te
sluiten. Na de volgende ochtend allemaal redelijk te
hebben uitgeslapen, aangezien het ontbijt tot 10 uur
open was, kon er weer teruggekeken worden op een
onvergetelijke binnenlandse studiereis met aantal
leuke verhalen voor thuis.
Naar ieders zeggen een geslaagde reis!
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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! «

Interview Afstudeerder: Lorenzo
Stel jezelf eens voor
Mijn naam is Lorenzo Rossi en ik zit momenteel in het
laatste jaar van onze geweldige opleiding Technische
Bedrijfskunde. Ik ben 22 jaar, woon in Zaandam en
ben in mijn vrije tijd vaak in de sportschool, in de
Vomar of in de kroeg te vinden. Ook heb ik hiervoor
de HAVO afgerond.
Waar loop jij op dit moment stage en wat voor
opdracht voer je hier uit?
Ik loop momenteel stage bij HVC in Alkmaar op het
bedrijventerrein de Boekelermeer. HVC is een afvalverwerkings- en energiebedrijf, ook wel “nutsbedrijf”
genoemd. Ik doe mijn afstudeeropdracht voor de
Business Unit ‘Duurzame Energie’ op de afdeling
warmtelevering. HVC heeft een warmtenet van 18 km
in Alkmaar, Broek op Langedijk en Heerhugowaard
liggen. Een warmtenet is een ondergronds leidingnet
dat gebouwen van verwarming en warm water voorziet. In de fabriek wordt ingezameld afval verbrand en
daar wordt elektriciteit van gemaakt. Daar komt een
hoop restwarmte bij vrij dat gebruikt wordt om het
warmtenet te voeden. Huishoudens met een aansluiting op het warmtenet reduceren daardoor hun CO2
uitstoot met 75% t.o.v. een gasketel, wat bijdraagt
aan het verduurzamen van Nederland. Dat is niet
alleen interessant op duurzaam gebied, maar klanten
hoeven ook geen nieuwe CV ketel meer te kopen of
te laten onderhouden, wat leuk voor de portemonnee is.
Het bedrijf kampt echter met het probleem dat
iedereen in de winter lekker veel warmte afneemt,
wat in de zomer vrijwel niet gebeurt. Best logisch,
want wie wil nu in de zomer een nog warmer huis
hebben? Aan mij is de taak om te kijken wat voor
mogelijkheden er zijn om in de zomer warmte af te
zetten. Dat kan bijvoorbeeld door te kijken welke gebouwen warmte in de zomer gebruiken, maar ik focus
mij eigenlijk alleen maar op een andere toepassing
van warmte. Ik doe met name onderzoek naar wat je
allemaal met warmte kunt doen om in de zomer af te
zetten.
Inmiddels ben ik twee maanden bezig met het uitvoeren van deze opdracht en ben ik erachter gekomen
dat je met warmte ook kunt koelen via sorptiekoeling.
Het is een beetje een ingewikkeld proces, maar het
kan. Ik heb vervolgens onderzocht welke markten
hiervoor interessant zijn. Oude gebouwen vallen
bijvoorbeeld af, om ze door het gebrek aan isolatie
heel makkelijk warmte afstaan. Nu ben ik op een punt
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gekomen waar ik met de doelgroep in gesprek moet.
Wat wil de klant precies van HVC hebben en waar ligt
de grens? Waarom zou hij bijvoorbeeld niet gewoon
een airco kopen in plaats van een dure sorptiekoelmachine?
Hoe bevalt deze stage in vergelijking met je
andere stages wat betreft de activiteiten die je
uitvoert?
Ik heb mijn eerste stage bij Handicare en mijn tweede
stage bij Seafood Parlevliet gelopen. Ik moet zeggen
dat elke nieuwe stage weer een compleet nieuwe
uitdaging is. Mensen nemen je ook wat serieuzer
naarmate je wat meer ervaring als TBK’er hebt. Ook
ligt het denk ik een beetje aan de cultuur die er in het
bedrijf heerst. Bij Seafood Parlevliet had ik een hele
informele cultuur waar ik een hecht team met de productieleiders vormde. Daar was ik veel actiever op de
werkvloer, ook omdat ik een productiegeoriënteerde
opdracht deed. Binnen HVC ben ik echt een researcher en ben ik veel theoretischer en zelfstandiger aan
het werk. Ik denk dat de hoeveelheid leeswerk wel
met tien is toegenomen bijvoorbeeld. Je ziet het ook
in mijn plan van aanpak terugkomen. Ik ging van 13
naar 30 deelvragen, die allemaal nodig zijn.
HVC is een leuk en goed bedrijf om stage te lopen.
Het bedrijf heeft bijvoorbeeld loungestoelen in het
AZ stadion waar ik AZ-Excelsior heb mogen bekijken
met allemaal luxe voorzieningen. Erg leuk voor een
student en een goede manier om m’n collega’s wat
beter te leren kennen. Iedereen die ik hier tegenkom,
werkt al ontzettend lang bij het bedrijf en kan je alles
over het bedrijf vertellen. De gemiddelde leeftijd
is wel een beetje hoog, maar dat zorgt er juist wel
weer voor dat ik wat strikter met de opdracht omga.
Bij Handicare was ik met nog vijf klasgenoten en dat
was altijd heel gezellig, maar niet altijd goed voor de
productiviteit, haha.

Hoe ben jij aan jouw drie stages gekomen?
Ik heb mijn eerste stage via het Mix & Match event
gevonden. Als beginnend student heb je amper connecties met het bedrijfsleven, dus dat soort evenementen komt dan erg goed van pas. Mijn tweede
stage heb ik geregeld bij het bedrijf waar we ook het
Assetmanagement & Logistiek project uitgevoerd
hadden. Met de afstudeerstage wilde ik echt zekerheid hebben door een opdracht voor een bedrijf te
doen dat heel graag een stagiair wilde hebben. Dan
weet je zeker dat je de optimale aandacht en begeleiding krijgt, wat ik erg belangrijk vond in zo’n laatste
traject van je opleiding. Ik ben daarom weer eens
bij het Mix & Match event wezen kijken of er zulke
partijen waren en ben zodoende bij de HVC terecht
gekomen. Ik had een erg goed gesprek met de manager die nu ook m’n stagebegeleider is.
Welke eisen stelde jij aan je stage?
Ik wist niet zo goed of ik hierna naar de universiteit
wilde gaan. Het zijn toch weer twee jaar van je leven,
terwijl je net zo goed meteen aan het werk kunt.
Daarom sprak ik met mezelf af dat de afstudeerstage
een indicatie moet geven of ik dat niveau aan zou
moeten kunnen. Ik wilde een opdracht waar ik compleet uit mijn comfortzone getrokken werd. Gewoon
iets doen wat ik nog nooit gedaan had en waar ik
letterlijk niks vanaf wist. Een leuke stagevergoeding
en een vaste werkplek stonden ook m’n verlanglijstje.
Ik kan er slecht tegen als ik van plek naar plek moet
verhuizen, haha.

Is er een mogelijkheid binnen het bedrijf om hier
te blijven werken na je stage?
Op de afdeling waar ik nu werk, is het personeelsbestand bijna verdubbeld in de tijd dat ik er ben. De
energiewereld is volop in ontwikkeling, met name op
duurzaam gebied. Ik heb het er persoonlijk nog niet
over gehad met de managers/directieleden, maar
hoor wel van verschillende kanten dat goed personeel in deze branche moeilijk te vinden is. Ik denk dus
dat hier heel veel kans is op een baan na het afstuderen.
Wat zijn jouw grootste leermomenten tijdens deze
stage?
Ik had echt een hekel aan lezen, je ziet mij echt nooit
voor m’n plezier een boek lezen. In een productieomgeving kun je vaak met wat logica en een creatieve
geest goede verbeteroplossingen bedenken. Hier kan
dat gewoon niet, je hebt echt de literatuur nodig en
inbreng van experts om je opdracht vele malen beter
uit te kunnen voeren.
Het grootste leermoment in het algemeen is, denk ik,
dat je alles wat iedereen zegt met een korreltje zout
moet nemen. Luister kritisch naar iedereen maar trek
je eigen conclusies. Mensen proberen altijd om je
een bepaalde kant op te sturen, zodat ze daar persoonlijk het meeste voordeel uit kunnen halen. Met
name als je in een productieomgeving zit waar jouw
onderzoek wellicht een ander de baan kan kosten.
Wees niet bang om druk uit te oefenen op mensen
om zaken geregeld te krijgen. Je zult uiteindelijk zelf
je onderzoek moeten doen. Niemand gaat je handje
vasthouden.
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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.

Zuid-Afrika – Beyond Expectations
Eerder dit jaar is een groepje TBKers afgereist
naar Zuid Afrika, docent Mara Slootmaker
schrijft over haar ervaringen. In dit artikel zijn
QR codes opgenomen die linken naar extra
beeldmateriaal. Je kunt deze scannen door een
QR scanner app te downloaden.
Een paar weken geleden vroegen de heren van de
studievereniging of ik kopij wilde aanleveren voor
het magazine. Onderwerp: Zuid-Afrika. Vol overtuiging stemde ik toe, want dat wilde ik natuurlijk wel.
‘Zuid-Afrika’ was dit jaar voor mij één van de projecten waar ik hard aan had gewerkt en een enorme
ervaring. Bovendien had ik een paar weken de tijd om
iets te schrijven, dus dat kwam wel goed….
Maar dan ineens nadert zo’n inleverdeadline, is de
to-do-lijst langer dan ooit en loopt er, als je dan
eindelijk een momentje hebt gevonden om aan de
slag te gaan, een student binnen. Ook weet ik inmiddels dat je je beter niet kunt laten inspireren door alle
foto’s die zijn gemaakt. Voor je het in de gaten hebt,
verstrijkt de tijd en heb je weliswaar een heerlijk uur
gehad, maar moet je alweer door. Document 1 wacht
nog steeds verwachtingsvol; maar tja… …morgen
dan maar. Heel even voel ik dan zelfs compassie met
jullie als ik denk aan het artikel voor Duurzaam Ondernemen of het betoog voor Ethiek.
Maar dat gevoel vervliegt al snel, als ik me realiseer
dat ik de afgelopen weken weer veel heb nagedacht.
De Zuid-Afrika reis is gekoppeld aan de vakken
Duurzaam Ondernemen en Intercultural Management. Dus ten eerste: wat is ondernemerschap toch
gaaf. Zeker omdat ondernemen anno 2017 niet meer
zonder een ideologie als de triple bottom line (People, Planet, Profit) kan. Er zijn de laatste tijd zoveel
inspirerende business cases. Hoe mooi is het, dat je
met ‘goed doen’ tegenwoordig geld mag verdienen.
Misschien werkt de schreeuw van Moeder Aarde
dwingend, maar feit is: duurzaam, groen en circulair
ondernemen zijn hot. Tenminste, hier in het Westen
dan. In Zuid-Afrika, in de Khayelitsha township, weten
ze nauwelijks wat dat is: Circulair / Duurzaam Ondernemen. Wat ze wel kennen, is armoede. En dus is het
vanzelfsprekend om zuinig met je spullen om te gaan
(die daarom maar beter van goede kwaliteit kunnen
zijn - klassiek duurzaam business model), om verspilling te voorkomen en om de waarde uit afval te halen
(closing the loop). Ook is het normaal dat je gebruik
maakt van je netwerk, dat je samenwerkt en elkaar
toegang geeft tot elkaars faciliteiten (toegangsmodel). Bijvoorbeeld omdat je in de onfortuinlijke positie
bent dat je moeder suikerziekte krijgt in een township
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waar alleen voeding wordt verkocht die zij niet kan
verdragen. En dat je daarom noodgedwongen een
nieuwe ‘PMC’ ontwikkelt, die je ‘s nachts moet produceren in de oven van je buren, omdat je er zelf geen
hebt.
Wat in Zuid Afrika ook een aanjager is voor duurzame bedrijfsvoering is waterschaarste. Als viskweker
moet je nadenken over manieren om je water terug
te winnen voor je primaire proces, omdat je ook je
bestaansrecht wilt behouden in de toekomst. Maar
dat niet alleen: als je jouw vis wilt uitleveren aan
de grote partijen wereldwijd, moet je voldoen aan
bijvoorbeeld keurmerken als die van het Aquaculture
Stewardship Council of in het geval van zeevis aan
die van het Marine Stewardship Council. Daarmee
moet je voldoen aan de criteria die zijn opgesteld
door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met
het Initiatief Duurzame Handel, viskwekers en wetenschappers. Natuurlijk allemaal ter bevordering van
duurzame visserij.
En dan kampt Zuid-Afrika ook nog met allerlei maatschappelijke problemen en de erfenis van de apartheid, wat invloed heeft op ‘People’.
De Zuid-Afrikaanse overheid probeert het tij te keren
met de Broad Based Black Economic Empowerment

Het indrukwekkende verhaal van en ontmoeting
met ‘de Spinach King’ tijdens bezoek aan Township.

(BEE) ook wel de: Swart Ekonomiese Bemagtiging
(SEB). Met behulp van regelgeving wordt geprobeerd
de voorheen achtergestelde bevolking meer te betrekken in het economische proces om zo te komen
tot grotere gelijkheid. De wetgeving kent punten toe
op basis van wat een bedrijf investeert in BEE in het
geheel.

Gisteren was ik samen met Claudia Breuls in Circular
Valley om alweer de laatste bijeenkomst van Route
Circulair bij te wonen. En ineens wist ik hoe ik het
aan zou pakken: ik zou alle medereizigers om een
foto vragen, de foto’s zouden voor zich spreken en
dan hoefde ik alleen nog maar toe te voegen dat:
de reis onvergetelijk was, de ervaring onmisbaar,
de band met de medereizigers voor altijd gesmeed.
En de lessen aldaar…..? Groots, indrukwekkend en
mindshifting. Wij kunnen namelijk net zoveel van de
Zuid-Afrikanen leren als zij van ons.

“Ongeveer de helft van de Zuid-Afrikaanse
bevolking leeft in armoede. De armste 10%
van de Zuid-Afrikaanse bevolking bezit 1,3%
van het nationale inkomen. De rijkste 10%
van Zuid-Afrika bezit 44,9% van het nationale inkomen. Die groep bestaat voor maar
17% uit zwarte Zuid-Afrikanen. De apartheid
heeft nog steeds veel invloed op het verschil
tussen arme en rijke Zuid-Afrikanen. 68,4%
van de zwarte kinderen wonen in huishoudens met een laag inkomen. Bij blanke kinderen is dat maar 3%.” (RVO 2017)

Bezoek aan Threestreams
Te denken valt aan:
•zwart eigenaarschap,
•vertegenwoordiging van zwarte werknemers
op alle niveaus in het bedrijf,
•scholing en training voor zwarte werknemers

Oh ja, ook wel handig om te vermelden: We gaan
in November weer (kosten onder voorbehoud van
ticketprijzen en excursies voor 10 dagen rond 1350,all-in). Meld je alvast aan als je denkt dat je mee wilt
en als je komend jaar in het derde of vierde studiejaar
zit! (mara.slootmaker@inholland.nl) En tot slot? Ik heb
de tofste baan ter wereld!

En dat is nodig ook, want haal het ‘voorheen’ in ‘voorheen achtergesteld’ maar weg.
Alleen bedrijven die voldoen aan de BEE-wetgeving
(dat wil zeggen: die voldoen aan de doelen opgenomen in de Charter voor hun sector) komen in aanmerking voor aanbestedingen van de overheid.
Maar er was wel meer om over na te denken. Zoals
over de inhoud van het artikel: want tja, wat wilden
de lezers eigenlijk lezen….? Moest het over de reis
zelf gaan of verband houden met het thema? Moest
het wervend zijn? We gaan tenslotte komend jaar
weer. Moest ik dit niet eigenlijk uitbesteden aan de
studenten die mee waren? Zou dat niet veel toffer zijn
voor de lezers? En hoe neem je niet te veel ervaring
weg voor het komende jaar?

Bezoek aan Seaharvest (met dank aan alumnus
Rick van den Berg)
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Bezoek aan Fynbloem
(met dank aan alumnus Rowy Beerepoot)

Wat bij mij wel is blijven hangen is wat de Spinach
King zei:
‘Don’t be a professional, be a problem solver’.
Als we dit allemaal adopteren dan maken we
grote sprongen voorwaarts. De foto vind ik
daarbij passen omdat iedereen in dat dorp op
een feestelijke dag samenwerkt om de gemeenschapszin aan te wakkeren, samen feest te vieren
ondanks dat het leven zwaar is en dat je niet
een professional hoeft te zijn om daaraan bij te
dragen. Als je kunt koken, zingen of dansen of een
vriendelijk woord voor iemand hebt dan draag je
al bij aan iets moois. (Nathalie)
Deze foto heb ik gekozen omdat ik het inspirerend vond
hoe gezorgd werd voor de community met weinig middelen. De zin hierbij ‘take care of each other’ (Lieke)

When life is good. Even het busje uit (Mara)
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Het busje met de groep Zuid-Afrikagangers; het
was erg gezellig, we hebben veel gelachen en
natuurlijk enorm genoten; maar bovenal staan de
gesprekken in de bus mij bij– we maakten lange
en intensieve dagen en alle indrukken,
gesprekken, kennis en ervaringen die we hebben
opgedaan werden uitgebreid nabesproken in
deze bus, learning by sharing… (Annemarie)

De familie min twee
(niet iedereen had zeebenen). (Ruben)

17 december 2016 - Het mooie landschap van
Zuid-Afrika verbergt enigszins de nog altijd aanwezige
onderlinge verdeeldheid gebaseerd op niks meer dan
huidskleur. Het is indrukwekkend en leerzaam geweest
om te zien hoe ‘The Rainbow Nation’ probeert deze
onethische houding af te wenden en een verbonden
cultuur probeert te creëren; op straat en in de bedrijfsomgeving. (Chiel)

Travel.
It leaves you speechless,
then turns you into a storyteller
(Tom)
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Jezelf
ontwikkelen
op het snijvlak van techniek en commercie

Teun: “Veel mogelijkheden om door te groeien.”

ERIKS; één van de grootste en meest toonaangevende industriële
dienstverleners ter wereld. We leveren werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat.
Als specialist in producten én toepassingen bedenken we samen
met onze klanten compleet nieuwe oplossingen. We willen voortdurend innoveren om voorop te blijven lopen. Daarom zoeken we

mensen die zich écht willen ontwikkelen op het snijvlak van techniek en commercie, die willen doorgroeien en samenwerken met
internationale collega’s. ERIKS biedt daarvoor geweldige mogelijkheden. Sinds 2009 is ERIKS onderdeel van SHV, een familiebedrijf
met een imposant bedrijvenportfolio en strategie. Wij zijn een sterk
groeiend bedrijf, altijd op zoek naar jong talent... zoals jij?

Wat maakt ERIKS interessant?

ERIKS ook in 2017 Top Employer

Werken kun jij overal, maar ERIKS is wel een heel mooi bedrijf om
voor te werken. We noemen een aantal highlights:

ERIKS is, na een strenge toetsingsprocedure, voor het 7e 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.

Internationale activiteiten
+/- 7500 medewerkers (+/- 1300 in Nederland)
Actief in 27 landen
65 bedrijven, ruim 450 locaties
200.000 klanten, 680.000 producten
5 miljoen zendingen, € 2 miljard omzet (2015)
Interne opleidingsmogelijkheden
Groeistrategie
Doorgroeimogelijkheden
Prettige bedrijfscultuur
Techniek in combinatie met commercie
Talentmanagement is een belangrijke onderdeel
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
Top Employer sinds 2011
Onderdeel van de SHV groep: www.shv.nl

www.werkenbijeriks.nl

Challenge programma
Meegroeien met ERIKS
Voor onze jonge talenten is het Challenge Programma ontwikkeld,
waarin de deelnemers uitgedaagd worden om actief met hun kwaliteiten en ontwikkelpunten aan de slag te gaan. Tevens hebben we
de ERIKS University; een online platform waar kennis van alle ERIKS
medewerkers gedeeld en uitgewisseld wordt. Het overbrengen van
specifieke productkennis binnen de productlijnen van ERIKS gebeurt
via de ERIKS Academy.

Tamara: “Afwisselend werk, leuke collega’s!”

Stagemogelijkheden

Naast de genoemde opleidingsprogramma’s zijn er ook specifieke bedrijfstrainingen of sessies waar werknemers afhankelijk van hun functie verplicht of facultatief aan kunnen deelnemen, zoals bijvoorbeeld
ons uitgebreide introductie programma, E-learning modules, Lunch &
Learn sessies en diverse workshops. Bij ERIKS ben je nooit uitgeleerd.

Met vergoeding!
Volg je een technische of commerciële studie, en ben je op zoek
naar een leerzame, interessante stageplaats? Dan zijn er volop
mogelijkheden bij ERIKS.
Het afwisselende aanbod aan stageplaatsen bij ons geeft je de
mogelijkheid om praktijkervaring op te doen in een leerzame omgeving waarbij je uitdagingen aangaat, innovatieve oplossingen
bedenkt en doordacht handelt. Dit alles in een bedrijfscultuur
die wordt gekenmerkt door een collegiale, open werksfeer met
respect voor en vertrouwen in elkaar.
Als stagiair maak je onderdeel uit van een team, waarin je leert en
veel ervaring opdoet. Bij de invulling van een stageplaats wordt
rekening gehouden met je ontwikkeldoelstellingen en je affiniteiten. Ook goed om te weten; een stagiair komt bij ERIKS in aanmerking voor een stagevergoeding.
Op zoek naar een stageplek?
Ga dan naar werkenbijeriks.nl, kijk onder vacatures in Nederland
en reageer via de link “Stage - open sollicitatie”. Wij kijken dan
graag met je mee naar wat je mogelijkheden bij ERIKS zijn.

Quinten: “Vliegende start door afstudeerstage.”

Vakspecialisten gezocht!
Techniek in een commerciële omgeving
ERIKS is voor verschillende productgroepen regelmatig op zoek
naar afgestudeerde technisch bedrijfskundigen voor de technisch/
commerciële rol van vakspecialist. Na een interne opleiding ben
je als vakspecialist in- en extern het aanspreekpunt voor allerlei
technische en commerciële vraagstukken. Van offerte tot after sales ben je bij het hele verkooptraject betrokken. De nadruk in zo’n
functie ligt op de techniek in een commerciële omgeving. Je hebt
continu oog voor zowel onze klanten als resultaten. Je bent initiatiefrijk en wacht niet af, maar je ziet kansen en komt in actie. Je
bent een echte teamplayer die voor het maximaal haalbare gaat.
Klinkt dit als iets voor jou? Neem dan contact op met Marloes
Brandjes: T (072) 514 16 97. Bekijk de verschillende vacatures
op: www.werkenbijeriks.nl

ERIKS is actief in alle industriële sectoren

www.werkenbijeriks.nl

Meer weten over ERIKS?
eriks.nl
youmakeitwork.nl

Volg ERIKS op Social Media
eriks.nl/socialmedia

Alumni aan het woord: Lukas Verhagen
In samenwerking met de alumnivereniging willen
we in het onderdeel “Alumni aan het woord” een
verhaal afdrukken van iemand die al afgestudeerd
is. In deze editie: Lukas Verhagen.
Wie ben je en wat voor wat voor beroep beoefen
je?
“Ik ben Lukas Verhagen, 55 jaar oud en inmiddels
al weer 20 jaar werkzaam bij Bureau Veritas Nederland. Bureau Veritas is een wereldwijde professionele
dienstverlenende organisatie op het gebied van o.a.
metingen, inspecties, validaties, testen, classificatie,
(technisch) advies, certificering en training, primair
gericht op de aandachtsgebieden kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mijn functie is Senior Lead Tutor
en Senior Lead Auditor Kwaliteit en Veiligheid/Arbo.
In mijn rol als Senior Lead Tutor geef ik (open en/of
incompany) trainingen op het gebied van management-systemen gebaseerd op diverse normen richtlijnen, zoals o.a. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001/
ISO 45001 in binnen- en buitenland. Hierbij moet je
denken aan o.a. het opzetten en verbeteren van een
managementsysteem, het trainen en coachen van
kwaliteitsmanagers, het trainen en coachen van (interne en externe) auditoren. Als Senior Lead Auditor
voer ik (certificatie-) audits uit bij diverse organisaties gebaseerd op kwaliteits- en veiligheids-/arbonormen.”

Wat is het leuke/aantrekkelijke aan je huidige
functie?
“Alle dagen zijn anders. Geen dag is hetzelfde, ondanks het feit dat trainingen en ook audits dezelfde
structuur en inhoud hebben. Maar elke groep is
anders, elke organisatie is anders. Elke dag ontmoet ik
nieuwe mensen en kijk ik in de ‘keuken’ van de meest
uiteenlopende organisaties. Van familiebedrijf tot
multinational. Van productie-organisatie tot (semi-)
overheids- en non-profit-organisatie. In mijn rol van
Tutor/trainer draag ik iets van mijn kennis, kunde en
ervaring over aan anderen, zodat ze beter kunnen
worden. In mijn rol als Auditor houd ik de ‘spiegel’
voor, waardoor organisaties hun bedrijfsvoering verder kunnen optimaliseren.”
In welk jaar ben je met de opleiding gestart en
waarom heb je gekozen voor de opleiding TBK?
“Dan moeten we terug gaan naar 1979. Ik maakte
deel uit van de tweede lichting. Het jaar ervoor (1978)
was men gestart met één klas. Wij startten met twee
klassen van elk ongeveer dertig studenten. De reden
dat ik met de opleiding ‘HTS Bedrijfskunde’ begon
(zoals het toen nog heette), was dat ik een functie/
werkgebied voor ogen had, waarvoor men een brede
opleiding eiste. Bedrijfskunde sloot hier mooi bij aan.
Uiteindelijk ben ik een hele andere kant opgegaan na
mijn studie!”
Wat is je het meest bij gebleven van de opleiding?
Na zoveel jaren is dat niet zo eenvoudig, maar wat
ik me nog kan herinneren zijn de woorden die de
toenmalige directeur ons meegaf op de eerste dag
van de opleiding. “Kijk goed naar links en naar rechts,
kijk wie er naast je zit. De kans is groot dat ze over vier
jaar niet meer naast je zitten”. Dit gaf hij de studenten
mee om aan te geven dat de opleiding niet zomaar
iets was. Je moest er wel iets voor doen. Er werd wel
iets van je verwacht. Uiteindelijk heeft hij wel gelijk
gehad. Onze lichting begon met 2 klassen van elk ca.
30 studenten. Na vier jaar waren er twee klassen over
met in totaal 33 man!”

Lukas Verhagen
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“Verder zie ik nog de lange gangen voor me, waar
je Brinkman zag lopen. Van het kantoortje, waar hij
samen met o.a. Van de Wal zat, liep hij dan op zijn
dooie gemakkie met een hele stapel papieren onder
zijn arm naar het lokaal waar hij les moest geven.
Wat er uiteindelijk allemaal in die stapel zat, daar
zijn we nooit achter gekomen, maar of hij het echt
gebruikte, wij hadden het gevoel van niet!”

Uitreiking diploma BK4B, Lukas Verhagen tweede van rechts (Alkmaar, 3 juni 1983)
Wat vond je het vreselijkste vak en wat het leukste
vak en waarom?

9001-kwaliteitsmanagementsysteemnorm, speelt
procesbenadering een essentiële rol.”

“Een vreselijk vak is een misschien niet het juiste
woord, maar een vak als Operational Research was
nou niet een geliefd vak bij velen. Waarom? We
konden ons niet voorstellen wat je er mee zou kunnen doen. Een vak waarbij ik meer een beeld kon
vormen om later iets mee te kunnen en dat mij meer
lag was o.a. Arbeids- en Proceskunde.”

Bij welke bedrijven heb je gewerkt, voordat je bij
je huidige werkgever terecht kwam en wat was/
waren je functie(s) bij die bedrijven?

De bokaal voor beste docent gaat naar?
“Er zijn vele docenten geweest die ik heb gehad. Om
nou te zeggen welke de beste was, dat is moeilijk.
Maar de docenten die ik me na al die jaren nog kan
herinneren hebben blijkbaar toch iets meer betekend
voor mij dan de andere. Zo noem ik Theo Hoogkamer
(helaas te jong overleden), Brinkman, Van der Wal en
Gerrit van Weelden.”
Wat heb je tijdens de opleiding geleerd waar je
tijdens je latere werkende carrière veel aan hebt
gehad?
“Te veel om op te noemen, maar waar ik veel aan
heb gehad was het gebruik van de ‘helicopterview’.
Bij activiteiten binnen afdelingen en/of organisaties
het grotere geheel helder hebben. Afstand nemen.
Daarnaast is het vak ‘kwaliteitsbeheer’ een basis
geweest voor mijn verdere carrière. Hierin heb ik me
verder gespecialiseerd door o.a. de PHBO-opleiding
Quality Engineer te volgen. Zeker de laatste 15
jaar is ook ‘proces-denken’ onlosmakelijk met mijn
werkzaamheden verbonden. Niet alleen in mijn rol
als Trainer/Auditor, maar ook als lid van de Nederlandse normcommissie bij het opstellen van de ISO

“Na de HTS moest ik eerst in militaire dienst. Dat was
in die tijd (begin jaren 80) een verplichting. Terwijl ik
na de HTS graag had willen doorstuderen (ook
Bedrijfskunde) aan de TU Twente. Van een verdere
studie is niets gekomen, want begin 1985 ben ik
gaan werken in de Nederlandse vliegtuigindustrie.
Uiteindelijk heb ik ruim 11 jaar gewerkt bij Fokker op
Schiphol-Oost. Hier ben ik in aanraking gekomen met
kwaliteit en veiligheid. Vakgebieden waar ik me verder in heb gespecialiseerd door aanvullende studie
en opleidingen. De functies waarin ik heb gewerkt
waren o.a. interne auditor (eindlijnenbedrijf ), assistent Hoofd Kwaliteit (onderdelenbedrijf ), groepsleider
binnenkomstcontrole (onderdelenbedrijf ), groepsleider auditgroep (onderdelenbedrijf ), Quality Engineer
(engineeringsorganisatie). Na het faillissement van
Fokker in 1996 heb ik een jaar het project begeleid
om ISO 9001 (en QS9000 en VDA-6 – automotivenormen) in te voeren bij MEE, een Japanse organisatie
binnen de automobielindustrie.”
Bedankt voor je medewerking!
“Ik vond het leuk en een eer om als eerste een
bijdrage te mogen leveren voor de Nieuwsbrief voor
de Alumni.”
Ook namens de studievereniging bedankt voor het
interessante interview. Voor meer informatie over
de alumni vereniging ga je naar www.alumnitbk.nl
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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

Technische stage!
Bezit je initiatief, kun je zelfstandig
zaken uitvoeren en hou je van techniek?

Kom dan kennismaken!

john-de.haas@ioiloders.com

Mix & Match in het AZ Stadion
Door Nieuwsredactie Inholland
Terwijl er op het veld van AZ geen kip te bekennen
is, zijn er donderdag in Alkmaar wel andere bijzondere ‘wedstrijden’ gaande in het AFAS-stadion.
In de VIP-lounge ‘mixen’ honderden Inholland-studenten om een match te vinden met interessante
opdrachtgevers voor stages en afstudeeropdrachten in de technische sector. Met in de spannende
slotfase, de bekendmaking van de winnaar van de
Jong Ondernemen-challenge. Wie gaat er met de
beker naar huis?
Steeds meer bedrijven in de regio Alkmaar, en inmiddels ook daarbuiten, hebben wel oren naar een
live-ontmoeting met potentiële toekomstige werknemers. Waar elders dan bij Mix & Match vind je
immers zoveel technisch talent bij elkaar? Honderden
studenten van opleidingen van het Domein Techniek,
Ontwerpen en Informatica uit Alkmaar, Haarlem en
Amsterdam zijn present. Eerst zijn de bedrijven aan
de beurt, waaronder TATA Steel, MVSA Architects,
Dura Vermeer, HGG Profiling Equipment en ERIKS, om
zichzelf te presenteren. Na de pitches nemen studenten plaats aan tientallen ronde tafels om kennis te
maken met hun favoriete werkgevers.
Mix & Match in de lift
Strak in het pak laveert Lesley Zwart zelfverzekerd
en trots tussen de tafels door, de talloze gesprekken observerende. Als organisator van het event kan
de voorzitter van de studievereniging Technische
Bedrijfskunde tevreden zijn. Wat twee jaar begon bij
Inholland Alkmaar met 20 bedrijven voor een beperkt
aantal opleidingen, is immers nu al uitgegroeid tot
een evenement met 53 bedrijven.

Winnaars Jong Ondernemen in het stadion
“Vorig jaar hebben we nog best veel moeite moeten
doen om bedrijven naar het event te krijgen, maar je
merkt dat ze ons dit jaar beter weten te vinden, we
werden ook gebeld door ondernemingen die niet
direct benaderd waren en hebben zelfs bedrijven áf
moeten bellen”, zegt Lesley. “Voor bedrijven werpt
een event als dit z’n vruchten af. Dat is natuurlijk ook
de grote toevoeging die je hier wilt geven. Voor de
studenten, vooral ook de eerste en tweedejaars, is het
een ideale manier om kennis te maken en te netwerken in een professionele omgeving.”
Op zoek naar technisch talent
Met al meerdere matches op zak is HR-adviseur Marloes Brandjes van ERIKS helemaal in haar nopjes. Haar
bedrijf, met hoofdvestigingen in Alkmaar, Rotterdam,
Capelle en Roermond, is specialist op het gebied van
werktuigbouwkundige componenten. Als hoofdsponsor van de studievereniging Technische Bedrijfskunde
is ERIKS ook sinds jaar en dag verbonden aan Inholland, met Mix & Match als dé mogelijkheid om vers
technisch talent aan zich te binden.

“Voor de studenten is Mix & Match een
ideale manier om kennis te maken en te
netwerken in een professionele omgeving.”
Lesley Zwart, voorzitter studievereniging TBK

De ronde matchtafels in de zaal
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“Regelmatig zijn wij op zoek naar stagiaires en
afstudeerders, voor ons is het dus belangrijk om ons
hier als werkgever en potentiële stageverlener te
presenteren”, legt Marloes uit. “Technische mensen
zijn schaars, daarom is het belangrijk om aan een
goed netwerk te bouwen. Mooi dat het nu zo groot is
opgezet hier, zo komen we in contact met studenten
Werktuigbouwkunde, maar ook andere opleidingen
van Inholland. Bij selectie kijken we of iemand bij de
organisatie past en in de toekomst bij ons in dienst
zou kunnen treden. We hebben inmiddels al wat
mooie contacten gelegd om in september mee aan
de slag te gaan!”
Bouwkundestudent Tarkan Özbakir heeft na gesprekken met twee architectenbureaus en vastgoedreus
Dura Vermeer genoeg ideeën voor zijn tweede stage
in zijn volgende derde studiejaar. “Ik wil iets doen wat
ik nog niet heb gedaan, zo gevarieerd mogelijk voor
mijn eigen ontwikkeling. Ik denk dat Dura Vermeer
me aanspreekt, een heel groot bedrijf met veel variatie in werk. Ik wil niet twintig weken lang hetzelfde
doen. Ik vind het een geslaagde bijeenkomst”, concludeert Tarkan.
Cocos Company wint Jong Ondernemen
Meer dan geslaagd is het evenement voor Jack van
Baar, Luke Keizer, Daan Schut en Robert Olie van de
Cocos Company. Onder luid gejuich van de zaal mogen de studenten Technische Bedrijfskunde de trofee
voor het Jong Ondernemen-project in ontvangst

nemen. De jonge ondernemers ontdekten dat van
het afval van kokosnoten (de buitenste schil) een hard
en hoogwaardig duurzaam materiaal vervaardigd kan
worden. Dit ‘cocopeat’ is geschikt om talloze producten mee te maken en de boer op te gaan. Begonnen zijn ze met de Coco Candle, maar er ligt nog veel
meer in het verschiet.
“Geweldig!”, reageren Robert Olie en Jack van Baar.
“We hebben hier echt hard voor gewerkt, letterlijk
dag en nacht om het voor elkaar te krijgen.” Net als
andere teams van de opleiding kregen de heren de
opdracht om in een half jaar een nieuw product te
bedenken en in de markt te zetten. En met succes. Ze
staan op het punt naar Afrika af te reizen om daar hun
product in de markt te zetten, daar krijgen ze hulp
bij van PUM, een vrijwilligersorganisatie van gepensioneerde experts in het bedrijfsleven en Africa in
Motion, een organisatie die zich inzet voor de economische emancipatie van het continent.
Robert: “Ze hebben ons benaderd voor een pilot,
daar zijn we twee weken geleden mee gestart. Als
alles goed gaat kunnen we een fabriek neerzetten en
uitbreiden, wellicht zelfs naar andere continenten! We
zouden eventueel ook zaken kunnen doen met bedrijven als IKEA, die willen investeren om te vergroenen
en te verduurzamen. Zij maken nu tafels van hout
met een heleboel lijm erin, dat kan in plaats daarvan
ook ons cocopeat worden. Ik loop wel op de zaken
vooruit dan, maar het zou zomaar kunnen, waarom
niet?”

V.l.n.r.: Robert Olie, Jack van Baar, Luke Keizer en Daan Schut
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Geschikt/Ongeschikt?
Een stage bij EFC Filtration b.v. is een

Wij zijn op zoek naar HBO studenten

manier om EFC van binnenuit te leren

van de studies werktuigbouwkunde of

kennen en jezelf onder te dompelen in

technische bedrijfskunde. Wij zoeken

onze sector, filtratie. Je wordt betrokken

studenten die het vermogen hebben om

bij concrete projecten die op basis van je

analyses te maken en werkbare

complete oplossingen. Bij EFC doen we

interesses en capaciteiten worden

oplossingen te bedenken met veel

het allemaal.

geselecteerd. Door je dagelijkse

enthousiasme, veerkracht en

samenwerking met de werknemers van

zelfvertrouwen.

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

Onze afdeling Service & Maintenance
voorziet klanten van alle diensten om

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

Ben jij op zoek naar een stage of baan in

onze sector. Je krijgt directe ondersteu-

de buurt van Alkmaar en herken je

ning van een supervisor en mentor. We

jezelf in de bovenstaande beschrijving?

installateurs in de klimaatbeheersing. Met

doen dit om ervoor te zorgen dat je het

Neem dan contact op met

specialisten op het gebied van

meeste uit jezelf kunt halen en zoveel

Saskia Dekker via 072-5405454 of

luchtfiltratie kan EFC altijd de beste

mogelijk ervaring op doet.

s.dekker@efcfiltration.com

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

oplossing leveren.

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
Winnaar ‘IJmond onderneemt’ Award!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DEWILDEGROEP.NL

De buitenlandse studiereis naar:
München
Maandag 20 februari was het zover, de jaarlijkse internationale studiereis dit jaar stond gepland
naar München. Tijdens de reis is onder andere het bedrijf Airbus, het concentratiekamp Dachau en
het Hofbräuhaus bezocht.
De reis begon voor de organisatie op zondagavond
om 23:00 uur. Voor de zekerheid, zodat de vroege
vogels vast opgewacht konden worden. Laat er nou
net een café recht tegenover de afgesproken plek
zijn. Een tactisch besluit om daar te gaan zitten dus.
Uiteindelijk stond de hele groep binnen en begon
daar de gezelligheid al. Nadat er om 01:00 uur zes
keer geteld was of écht iedereen er was, kwam daar
de bus aangereden met de chauffeur die ons naar de
grens zou brengen. Bij de grens nam Mario het over,
die ons doorreed naar het verre München. Na een
lange weg, met veel slaap, kwamen wij dan eindelijk
rond het middaguur aan in München.

Nadat de lezing afgelopen was, had iedereen verder
een vrije middag tot het avondeten. Er zou namelijk
met z’n allen pizza gegeten worden in een restaurant
in de binnenstad. Nadat de pizza snel naar binnen
geschrokt was, was het voor ongeveer de helft van
de groep tijd om naar de Allianz Arena te gaan voor
een gezellig potje voetbal. Helaas was het niet een
wedstrijd van het bekende Bayern München, maar de
tweede divisieclub 1860 München TSV. Desalniettemin was het een voetbalavond om niet te vergeten,
zo naast het vak van Nürnberg. De andere helft van
de studenten trok in verschillende groepjes de stad
in. Na de wedstrijd was bijna iedereen weer bij elkaar
gekomen in de gezelligste Irish Pub van heel München.
De volgende dag was het tijd om een tour door
München te houden en meer te weten te komen
over de geschiedenis van München. Doordat het zulk
belachelijk slecht weer was die ochtend, hebben we
contact opgenomen met de organisatie van de tour
of het weer misschien beter zou worden. Hier kon niet
een duidelijk antwoord op gegeven worden. Toch is
er voor gekozen om de tour met twee uur uit te stellen. Onze buschauffeur Mario had ons mooi op tijd
in de buurt van de ontmoetingsplaats afgezet waar
een hyperactieve Italiaanse reisgids op ons stond te
wachten.

vaste TBK chauffeur Mario
Eenmaal aangekomen deden Stan en Freddie hun
uiterste best om in het Duits en Engels (Dengels?)
iedereen soepeltjes in te checken. De eerste activiteit,
de lezing van het Consulaat-Generaal, stond pas om
half drie gepland dus iedereen was vrij om te doen
en laten. Dit resulteerde in een recordomzet voor de
lokale Subway en supermarkt. Om kwart over twee
was Milou Peters van het Consulaat gearriveerd en
konden we snel de ontbijtzaal gereedmaken en die
geleende beamer van Inholland installeren. Hier
hebben wij een interessante lezing gekregen over de
werkzaamheden van het Consulaat in München en in
welke branches zij de handel willen verbeteren. Een
belangrijke branche hiervoor is de automotive branche, dit spreekt ons als Technisch Bedrijfskundigen
vanzelfsprekend aan.
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Rondleiding door het stadscentrum

In deze tour zijn alle interessante (en oninteressante)
punten van de stad uitgelicht. Georgio de Italiaan
wist het zelfs te presteren om van een tour die drie
uur zou duren, bijna vier uur te maken. De tour eindigde, wat voor velen van ons een praktisch punt was,
bij het beroemde Hofbräuhaus. Hier vloeide het lokale goudenvocht rijkelijk. Hierna werd verder iedereen
weer losgelaten en ervoeren een aantal van de groep
het strenge Duitse deurbeleid van de uitgaansgelegenheden.
De woensdag stond het indrukwekkende kamp
Dachau op het programma wat op een klein halfuurtje rijden ligt van München. De guide, onze Scott uit
Ierland, stond ons op te wachten in het hotel waarna
hij met ons meereed in de bus naar Dachau. Hier
nam Scott ons mee in de volledige geschiedenis van
Dachau, waarbij hij de tijd nam voor iedereen om
alle informatie te verwerken. Nadat we de hele tour
gehad hadden en nog even wat gegeten hadden bij
de lunchroom van Dachau, was het tijd om weer naar
het hostel te rijden waarna iedereen weer vrij was om
te doen wat hij wilde.

Hierna is de groep in tweeën gesplitst om rondgeleid te worden over het terrein en de productie van
de machtige helikopters van dichtbij mee te maken.
Doordat deze tour iets was uitgelopen, hebben we
een telefoontje gepleegd naar de organisatie van de
volgende tour. Dit was een biertour waarbij er een
proeverij zou zijn met nog een biertje in de Augustiner Keller. Hier werd eerst wat moeilijk over gedaan
dat wij later zouden komen. Na enige druk die uitgeoefend werd (met behulp van de chauffeur) was het
uiteindelijk geregeld. Eenmaal aangekomen op de
afgesproken plek, gingen we direct naar de Augustiner Keller. Toen we eenmaal waren aangekomen,
werd duidelijk dat de proeverij volledig vervallen was
en er ook geen andere kroeg meer was na de eerste
kroeg. Tot zover de kortste ‘kroegentocht’ ooit. De rest
van de avond was vrij waarbij de volledige groep nog
bij elkaar is gekomen tijdens het stappen.

Hofbräuhaus

Ingang concentratiekamp Dachau
De laatste volle dag stond Airbus op het programma.
Hier werden wij om twee uur ’s middags pas verwacht, dus iedereen kon netjes uitslapen. Sommigen
namen het er hier zo van, dat zij hun ontbijt nog maar
even bij de Subway hebben gescoord. Aangezien het
ongeveer anderhalf uur rijden was en we rekening
hielden met verkeersdrukte zijn we rond twaalf uur
gaan rijden. Nu viel de drukte onderweg reuze mee,
maar voordat iedereen helemaal klaar was om bij
Airbus naar binnen te gaan, was het inderdaad twee
uur ’s middags. Iedereen kreeg een bezoekerspas om
en moest zijn telefoon inleveren. Dit heeft te maken
met de militaire voertuigen die hier geproduceerd en
onderhouden worden. Allereerst kregen we een introductie over Airbus en informatie over stagemogelijkheden binnen Airbus.

Na de kortste nacht slaap van de hele week (lees: gemiddeld drie uurtjes) was het helaas weer tijd om te
ontbijten en nog even snel de spullen te pakken. De
grootste verbazing van de hele week was de vertrektijd van de bus, want deze reed om kwart over acht
weg met iedereen present. Planning was acht uur, dus
dit is best een prestatie voor 27 man.
Na een ontzettend fijne, leerzame en vermoeiende
week kijkt de organisatie terug op een geslaagde
studiereis. Helaas waren er, zoals elk jaar, flink wat
tegenslagen, maar wij zijn er trots op dat alles goed
terecht is gekomen.
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“
De Klaver Giant Groep bestaat uit zeven
zelfstandige bedrijven, gevestigd in
Noord-Holland en onderverdeeld in de
volgende specialismen: Elektrotechniek,
Klimaattechniek, Beveiliging, ICT,
Telecommunicatie, Infratechniek en
Domotica. Alle technische gebouwgebonden
installaties worden door ons ontworpen,
geïnstalleerd, beheerd en onderhouden.
Gericht op vakmanschap, innovatie, kwaliteit
en op de hoogst mogelijke erkenningen in de
eigen markt. Om dit samen waar te kunnen
maken, vinden wij het belangrijk dat mensen
de kans krijgen om zich te ontwikkelen.
Techniek voor en door de mens!

West-Friese
mentaliteit

Gezond bedrijf

”

Jong talent is voor de Klaver Giant Groep erg
belangrijk. Daarom bieden wij stagiairs,
afstudeerders, starters en jongeren die leren en
werken tegelijk de kans om zich bij ons op te leiden
in diverse vakgebieden en voor diverse functies.
Want jouw talent is onze toekomst!
Interesse? Bekijk onze website www.giant.nl of
neem contact met ons op via hr@klavergiant.nl.

Al meer dan 90 jaar
een begrip in Noord-Holland

Innovatief
& kwalitatief

WORD JIJ ONZE NIEU
WE COLLEGA ?
Opleidingsmogelijkheden

Wij werken aan
mooie projecten

300+

??

leuke collega’s

Wij houden van
samenwerken!

Doorgroeimogelijkheden

Samen willen
we de beste zijn

Klaver Technisch Bedrijf Obdam
Klaver Klimaattechniek Obdam
Giant Security Obdam
Giant Telcom Obdam
Giant ICT Heerhugowaard
Klaver Infratechniek Nibbixwoud
Klaver Giant Alkmaar

Van croissant tot de avondkrant, van koffers
tot pakketten....
Op enig moment tijdens de levenscysclus wordt
vrijwel elk product getransporteerd door middel
van banden. Ammeraal Beltech is gespecialiseerd
in de ontwikkeling, productie, verkoop, distributie
en service van 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 knowhow zijn wij in staat klantspecifieke
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 of
Heerhugowaard?
Neem contact op met Ellen Hopman:
072-5751212 / ehopman@ammeraalbeltech.com

Mijn stageopdracht bij Ammeraal Beltech was de
bewustwording over Lean Management te vergroten
bij de productiemedewerkers, zodat Lean het meest
efficiënt kan worden toegepast. In de praktijk hield de
stage ook in dat ik veel bezig was met het omzetten
van de weerstand in acceptatie en het vergroten van
draagvlak om het Leanprincipe toe te kunnen passen.
Tijdens mijn stage heb ik het idee gekregen dat de bewustwording
aanmerkelijk is vergroot, m.n. door de invoering van de dagelijkse
dagstart, waarbij actiepunten en verbeteringen nadrukkelijk met
elkaar werden besproken. Het ging aanvankelijk allemaal niet
vanzelf en ik kwam er gaandeweg achter dat het beter is om
‘stapje voor stapje’ te werk te gaan in plaats van te veel regels
tegelijk door te voeren. Hierdoor werd de weerstand beperkt. In
het begin waren de reacties nogal lacherig en niet serieus, maar
heb na verloop van tijd gemerkt dat de medewerkers bewuster
zijn geworden van de veiligheids- en kwaliteitsproblemen en
dat ze zich hierop meer gingen focussen, om continue te willen
verbeteren. Dit is vooral te zien aan alle problemen en actiepunten
die zijn opgelost sinds de invoering van de dagstart.
Daarbij hebben de productiemedewerkers een groot aandeel
gehad in het behalen van dit resultaat omdat zij de meeste
verbeteringen zelf hebben bedacht.
De teamleiders gaven ook aan dat actiepunten nu veel sneller
worden opgepakt en zijn hier blij mee.

www.ammeraalbeltech.nl

Mark Duyzer

STAGE BIJ
Ammeraal Beltech

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

Vacatures bij TBK Magazine!
De redactie heeft met veel plezier dit magazine voor jullie ingericht, maar het is weer tijd om het
stokje over te gaan geven. Daarom zijn wij op zoek naar twee gemotiveerde TBK studenten:

Designer/Techneut

Project Manager

Wat ga je doen?
Je gaat het magazine in Indesign vormgeven en ervoor zorgen dat alle aangeleverde stukken en advertenties er op een aantrekkelijke manier in geplaatst
kunnen worden.

Wat ga je doen?
Je gaat er voor zorgen dat er interessante stukken
worden aangeleverd voor het magazine. Verhalen,
fotos, advertenties, interviews, alles moet gecoördineerd worden. Daarnaast ondersteun je de designer
in het samenstellen van het magazine.

Wat moet je kunnen?
Je moet goed overweg kunnen met een computer.
Daarnaast is een probleemoplossend vermogen nodig, onder anderen doormiddel van het gebruik van
trial & error en google.
Wat krijg je er voor terug?
Je draagt je steentje bij binnen de studievereniging
maar het leukste is dat jij aan het einde van de rit een
mooi fysiek product hebt geleverd. Daarnaast staat
een nevenactiviteit tijdens de studie ook goed op je
CV!

Wat moet je kunnen?
Je moet goed kunnen communiceren met alle betrokken partijen. Daarnaast moet je het overzicht kunnen
behouden en inspelen op onverwachte veranderingen.
Wat krijg je er voor terug?
Je draagt je steentje bij binnen de studievereniging
en je bent weer een ervaring rijker op project gebied.
Daarnaast staat een nevenactiviteit tijdens de studie
ook goed op je CV!

De nieuwe redactie staat er natuurlijk niet gelijk alleen voor. Je krijgt een goede instructie van de huidige redactie
en je kunt tijdens het maken van het volgende magazine bij ons terecht voor ondersteuning. Klinkt één van de
posities als een goede uitdaging voor jou? Stuur dan een berichtje naar info@technischebedrijfskunde.com of
neem op een andere manier contact op met het bestuur.

Een screenshot van dit magazine in Indesign
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