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Vooruitblik
Beste lezer,
Namens het bestuur van studievereniging
Technische Bedrijfskunde te Alkmaar presenteer
ik u de 14de 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 naar Eindhoven,
de introductieweek en de studiereis naar
Zuid-Afrika te lezen. Ook wordt er aandacht
besteed aan het afgelopen Mix & Match event en
de eerste grote lezing van Frans Feldberg! Naast
diverse terugblikken zal deze editie ook in het
teken staan van komende activiteiten zoals de
aankomende ALV studiereis waar het nieuwe
bestuur wordt gekozen.
De studievereniging zou niet kunnen bestaan
zonder de inzet van onze enthousiaste bestuursen commissieleden. Onze vereniging draait op
deze mensen. Om de activiteiten te kunnen
voortzetten zijn wij altijd op zoek 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 Mike Tesselaar
die een fantastisch mooi magazine heeft
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.

Lesley Zwart
Voorzitter
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Vliegende start bij ERIKS
met veel groeimogelijkheden

Bas le Belle “Ik ben echt heel goed begeleid.”

‘Van voorzitter studievereniging InHolland naar ERIKS’
“Ik ben Bas le Belle [25 jaar] en ik woon in Castricum. Ik ben
recent afgestudeerd aan de Hogeschool InHolland te Alkmaar
– hallo allemaal! – waar ik de opleiding Technische Bedrijfskunde heb gevolgd.
Tijdens die opleiding heb ik veel theoretische en praktische kennis
opgedaan. Ook leuk om te vertellen, ik ben voorzitter geweest van
de studievereniging Technische Bedrijfskunde. Ik heb in totaal drie
stages gelopen, en ben zorgvuldig op zoek gegaan naar een afstudeerplek met doorgroeimogelijkheden. Met een goede combinatie
van techniek en commercie. Ook met het idee om na afloop van de
studie bij zo’n bedrijf aan de slag te gaan. Uiteindelijk is mede door
mijn functie als voorzitter van de studievereniging en het regelmatige
contact dat er al was mijn keuze op ERIKS gevallen.

Mijn onderzoek bij ERIKS stond in het teken van Predictive Maintenance. Tijdens mijn stageperiode heeft ERIKS mij echt heel goed
begeleid, met als mooi eindresultaat een beoordeling van 8.2 op
mijn scriptie. Al tijdens mijn stage werd ik gevraagd om bij ERIKS in
dienst te komen als vakspecialist. Door de goede samenwerking en
sfeer binnen ERIKS en de vele mogelijkheden die het bedrijf biedt
ben ik daar graag op ingegaan. Ik ben ondernemend, niet bang om
mijn handen uit te mouwen te steken en dol op gezelligheid dus
het is een hele goede match. Nu ben ik officieel vakspecialist bij de
Business Unit Slangen.
Ik kijk heel positief terug op mijn afstudeerperiode binnen ERIKS en
kijk nu uit naar de toekomst en de vele doorgroeimogelijkheden en
natuurlijk mijn eigen ontwikkeling, want ik ben ambitieus!” J

Wie is ERIKS?

Wat maakt ERIKS interessant?

ERIKS is één van de grootste en meest toonaangevende industriële
dienstverleners ter wereld. We leveren werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. 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. ERIKS biedt
daarvoor geweldige mogelijkheden.
Wij zijn altijd op zoek naar jong talent... zoals jij?

J Internationale activiteiten J 7.500 medewerkers (1300 in NL)
J Actief in 21 landen J 60 bedrijven J Ruim 350 locaties
J 200.000 klanten J 680.000 producten J 5 miljoen zendingen
J € 2 miljard omzet J Interne opleidingsmogelijkheden
J Groeistrategie J Doorgroeimogelijkheden J Prettige cultuur
J Techniek in combinatie met commercie J Talentmanagement
is heel belangrijk J Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
J Top Employer 2017 (alweer sinds 2011)
J Onderdeel van SHV Holdings N.V. www.shv.nl

www.werkenbijeriks.nl

Eerste maand bij ERIKS!
Interview met Xander Catena
Ha Xander, waar kende jij ERIKS van en hoe ben je bij ons terecht
gekomen?
Door mijn opleiding Engineering, Design and Innovation aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb hier in 2015 mijn stage gelopen. Dit
was mijn eerste stage en dus ook mijn eerste indruk van het bedrijfsleven. Tijdens mijn stage heb ik het heel erg naar mijn zin gehad dus
toen ik klaar was met de opleiding besloot ik meteen te solliciteren.

Ruby: “Ik krijg de kans om te groeien.”

Elke dag een leuke uitdaging
Doorgroeien bij ERIKS
Ruby Scherpenhuijzen: “Na mijn opleiding Technische Bedrijfskunde ben ik gaan werken als technisch inkoper bij ERIKS, op
de business unit flens-, pompas-, en spindelafdichtingen. Het is
mijn taak om alle benodigde en bestelde items op het afgesproken tijdstip bij onze klanten te krijgen, tegen zo laag mogelijke
kosten. Dit brengt natuurlijk dagelijks allerlei uitdagingen met
zich mee en daarom is het voor mij zo belangrijk om een hele
goede, soepele samenwerking met collega’s én leveranciers te
onderhouden.
ERIKS geeft mij echt de kans om binnen de organisatie te groeien, door de persoonlijke begeleiding en training die ik krijg. Ik
ben betrokken bij allerlei interessante projecten, waardoor ik
steeds nieuwe dingen leer. Daardoor kan ik zowel mezelf als ons
inkoopproces steeds verbeteren!” J

Vakspecialisten gezocht!

Hoe is je eerste maand gegaan en hoe zien je werkzaamheden eruit?
Dat mijn eerste maand alweer voorbij is, is niet voor te stellen. Door
de zeg maar dynamische werksfeer vliegen de dagen voorbij. Ik adviseer klanten over welke producten ze kunnen gebruiken voor hun
toepassing. Ik stel offertes op en ben orders aan het verwerken. En
door de vele verkoopkanalen van ERIKS spreek ik regelmatig collega’s van de servicecenters en sta ik ze bij met advies.
Hoe ziet je inwerkperiode er tot nu toe uit?
Op de eerste dag kreeg ik meteen een uitgebreide rondleiding en
voorstelronde door het pand. Dat was een hele goede start. Ik voelde
me gelijk geen nummertje meer. De eerste dag ben ik ook gelijk aan
de slag gegaan. Je leert hoe je offertes en orders in het systeem
verwerkt en doet basiskennis op van de verschillende productgroepen van ERIKS door de online trainingen of E-learnings. De dagen
daarna gingen allemaal erg snel. Je leert hands-on, dus je gaat gelijk
aan de slag met echte klanten en projecten. Veel beter dan fictieve
casussen. Je weet meteen waar je het allemaal voor doet. Ook heb
ik allerlei basiscursussen gevolgd. Zo word je opgeleid tot productspecialist en krijg je de know-how om je klanten goed te adviseren.
Je hebt toch nog wel vrije tijd over?
Ja, nu ik student af en full-time aan het werk ben, merk ik dat ik
buiten werktijd veel meer van mijn dag wil maken. Energie genoeg,
dus ga ik in de avond graag nog even tennissen of hardlopen. Ook
een biertje drinken in Alkmaar doe ik graag. J

Werken op het snijvlak van techniek en commercie
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 al onze vacatures op: www.werkenbijeriks.nl

www.werkenbijeriks.nl

Xander: “Behoorlijk dynamische werksfeer!”
Meer weten over ERIKS?

Volg ERIKS op Social Media

J eriks.nl
J youmakeitwork.nl

J eriks.nl/socialmedia

Studiereis Zuid-Afrika

Een reis vol indrukken

Afgelopen november zijn 16 studenten in gezelschap van één alumnus en vijf leraren voor tien
dagen afgereisd naar Kaapstad in Zuid-Afrika om hier een ongelofelijke herinnering aan over te
houden. Student en medereiziger Lesley Zwart vertelt in dit artikel over de indrukken en gedane
activiteiten tijdens deze reis in Kaapstad. Fotografie: Mike Tesselaar.
Een paar weken geleden nog aan de braai in de ZuidAfrikaanse zon, nu achter de laptop in de koude
Nederlandse nacht. Tijdens het typen van dit artikel
werd mij toch wel weer duidelijk wat een ongelofelijk
avontuur wij met z’n allen hebben meegemaakt in
Kaapstad. Dank gaat dan ook uit naar Mara Slootmaker en Annemarie Hoffman voor hun inzet de afgelopen zes maanden om deze reis voor alle reizigers
mogelijk te maken, want makkelijk zal dit niet
geweest zijn. De uitgevoerde activiteiten in ZuidAfrika verschillen enorm; van het lopen door de
Kayelitsha Township en het bezoeken van verschillende bedrijven tot aan het proeven van wijn in een
wijngaard en het beklimmen van Lion’s Head. De
vraag is dan ook: “Waar te beginnen?”

Het uiterste puntje van het Afrikaanse continent

Antwoord op deze vraag hou ik dan ook maar simpel:
“Ik begin bij het begin”. Na een vlucht van ruim elf uur
landden wij in Kaapstad, voor velen de eerste bestemming buiten Europa. In Kaapstad was het inmiddels
al donker en stil buiten, toen wij werden opgewacht
door onze twee drivers die ons de volgende tien
dagen zouden rondrijden. Na de eerste rit door
Kaapstad in de bus kwamen we aan in een prachtig,
sfeervol hostel waar wij de volle tien dagen verbleven.
Hier zijn wij na aankomst snel gaan slapen, zodat de
volgende dag snel aanbrak en Kaapstad bewonderd
kon worden in het daglicht.
Deze volgende dag stond in het teken van de eerste
indrukken van Kaapstad. Er werd begonnen met een
bezoek aan de Technische Universiteit van Kaapstad.
Hier kregen wij een rondleiding door de verschillende
werkplaatsen en kwamen wij in aanraking met een
onderzoeksbedrijf dat zich richt op het opwekken van
groene stroom in Zuid-Afrika. Hieruit bleek wel dat
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SARETEC werkt aan de groene energie van Zuid-Afrika

Zuid-Afrika een hotspot is wat betreft het opzetten
van een duurzame samenleving. In Zuid-Afrika zijn
namelijk de drie belangrijkste ingrediënten voor
groene stroom in grote mate aanwezig: Zon, wind
en water. Na een rondleiding door de verschillende
onderzoeksfaciliteiten van dit bedrijf werd de reis vervolgd naar Laméco. Dit is een Nederlands bedrijf dat
sinds een paar jaar een vestiging in Zuid-Afrika heeft.
Hier werd ons verteld door een Nederlander hoe deze
stap voor hem was, met welke cultuurverschillen hij
tijdens deze uitbreiding te maken kreeg en hoe hij
hiermee om is gegaan. Eén aspect hadden ze in ieder
geval uit Nederland meegenomen: De “vrijmibo”.
Na een gezellige afsluiter en een diner aan de zee
werd de nacht alweer ingeluid in het hostel voor een
indrukwekkend weekend.
Dit weekend begon met het geweldige uitzicht vanaf
de Tafelberg. Vanaf deze toch wel aparte, platte berg
was een prachtig uitzicht over Kaapstad te bewonderen. De dag werd dan ook afgesloten met een hike
naar de top van het naastgelegen Lion’s Head. Hier
werd genoten van de prachtige zonsondergang, waar
iedereen in de groep toch wel even stil van werd. Na
dit prachtige uitzicht werd de daling weer ingezet.

Bovenop Lion’s Head, de zeemist was inmiddels weggetrokken

Kaapstad vanaf 1 km hoogte gedeeltelijk bedekt met een deken van zeemist (Lion’s Head links op de foto)

Gewapend met zaklampen en bergschoenen werd de
steile afdaling succesvol afgelegd, wat de volgende
dag wel wat spierpijn opleverde. Op deze dag werd
een behoorlijk stuk afgereisd om de wilde pinguïns
op Boulders Beach te aanschouwen en om een indruk
te krijgen van het einde van de wereld op Cape Point.
Dit was het meest Zuidwestelijke puntje van het continent Afrika en dat was duidelijk ook. Een eindeloos
uitzicht over de zee liet ons begrijpen dat de mensen
vroeger dachten dat de aarde plat was, want het is het
meest eindeloze uitzicht dat ik ooit heb gehad.
De week na het weekend stond in het teken van de
township Kayelitsha en de verschillende bedrijfsbezoeken. In Kayelitsha werd rondgelopen door de sloppenwijk, waar met verschillende ondernemers werd
gesproken. Voor deze ondernemers hebben wij veel
respect verkregen. Zonder geld en ondernemende
kennis begonnen zij een eigen onderneming om iets
te kunnen betekenen voor de community. Hierbij
stelden zij zichzelf doelen om te groeien en groeien.
Ondanks dat zij zo’n drie keer per jaar beroofd worden
door verschillende “gangs” die bang zijn de macht te
verliezen door deze groeiende ondernemingen. Om
deze ondernemingen te helpen, zijn wij in verschillende projectgroepen met de ondernemers om de
tafel gegaan om hun te helpen met een probleem die
zij in hun bedrijf hebben. Met de frisse en nuchtere
TBK-visie hebben wij dan ook stuk voor stuk iets kunnen bijdragen aan de verschillende ondernemingen,
die hier ook super enthousiast op reageerden.

Township Kayelitsha, 1,4 miljoen inwoners op 35km2

In contrast met de armoede in Kayelitsha zijn ook
andere bedrijven bezocht. Waar alle armen in
Kayelitsha nog zwart waren, zijn de meeste mensen
in de rijke buurten vooral wit. Dit werd bij de verschillende bedrijven dan ook snel duidelijk wanneer we de
productievloer opgingen. Deze was vaak overladen

met donker personeel voor wie veel handwerk was
weggelegd. Want dat handwerk was er veel in de
fabrieken. Waar in Nederland de nadruk vaak wordt
gelegd op automatisering, ligt in Zuid-Afrika de
nadruk erg op het aanbieden van werk aan de inwoners van het nabijgelegen dorp. Hieraan merkten we
toch wel echt hoe belangrijk de mensen zijn voor de
verschillende bedrijven in tegenstelling tot Nederland, waar vooral geldt dat iedereen vervangbaar is
en alles te automatiseren valt.

Met 4x4 jeeps rijden door de duinen van Atlantis

De week werd afgesloten met een rit door de duinen
in enorme fourwheeldrives. Hier werd het gaspedaal
flink ingedrukt en werden de hoogste duinen
beklommen wat een flinke adrenalinekick opleverde.
Na deze prachtige ervaring werd de avond dan ook
afgesloten met een borrel in het hostel. De inwoner
van het hostel, Craig, zorgde ervoor dat de bar bij
het hostel op deze avond maar liefst twee uur langer
openbleef dan gepland. Hier werden verschillende
karaoke hits gedraaid die gerust geschaald kunnen
worden onder het kopje “guilty pleasures”.
Na deze laatste korte nacht begon de laatste dag alweer. Met het idee dat je net pas gewend was geraakt
aan de Zuid-Afrikaanse levensstijl, het mooie weer
en de mooie stad Kaapstad, moest de koffer helaas
alweer worden ingepakt. Na nog een trip naar
Robbeneiland werd de reis afgesloten met een heerlijk diner in een typisch Afrikaans restaurant waar de
jambe het hoofdinstrument van de avond was. Na
zelf ook mee getrommeld te hebben, was het einde
dan toch echt daar. Na een hele nacht in het vliegtuig
te hebben gezeten, landden we weer in dit koude
kikkerlandje. Maar één ding is zeker: Wat een ervaring
was dit! Mocht je dan ook ooit in de gelegenheid zijn
om een reis naar Kaapstad te maken, DOEN!
• Lesley Zwart
TBKMagazine december 2017 7

Wie zijn wij

NRG is een internationaal opererende
nucleaire dienstverlener. NRG produceert
isotopen, verricht nucleair technologisch
onderzoek, is consultant op het gebied
van veiligheid en betrouwbaarheid van
nucleaire installaties en dienstverlener in
stralingsbescherming. Voor overheden
wordt onderzoek gedaan om kennis over
nucleaire technologie te ontwikkelen.

30.000 per dag

Elke dag worden ruim 30.000
mensen wereldwijd geholpen met
medische isotopen uit Petten. Dat
zijn er meer dan 20 per minuut!
Lees het verhaal van NRG en de
verhalen van de cancersurvivors
op www.30.000perdag.nl

NRG is marktleider in de levering van
medische isotopen in de wereld. In
Nederland is NRG ook de autoriteit op het
gebied van integrale stralingsbescherming.
NRG exploiteert de Hoge Flux Reactor die
eigendom is van de Europese Unie.

Stage, afstuderen of
interesse om bij NRG te
komen werken?

De reactor

Wereldwijd zijn er 6 reactoren die
medische isotopen produceren, het
essentiële ingrediënt van nucleaire
medicijnen. De reactor in Petten is
verantwoordelijk voor de levering
van 35% van alle medische isotopen
wereldwijd en voor maar liefst 65%
in Europa. De reactor is daarmee de
grootste producent en leverancier
van medische isotopen ter wereld.

Voor meer informatie over onze
organisatie zie onze website;
www.nrg.eu of neem contact op
met onze Corporate Recruiter;
Tim Hooglugt
+31(0) 6 23175390
hooglugt@nrg.eu

Nuclear Research & Consultancy Group
Westerduinweg 3
1755 LE Petten

Lezing Big Data

Door hoogleraar Frans Feldberg
Op 15 november organiseerde studievereniging Technische Bedrijfskunde in samenwerking met
de Alumnivereniging TBK Alkmaar een lezing over Big Data. Deze lezing werd verzorgd door Prof.
Frans Feldberg. Verslag door Suzanne Nielen.
Frans Feldberg is hoogleraar Data-Driven Business
Innovation aan de School of Business and
Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij
is mede-oprichter en directeur van ‘the Amsterdam
Center for Business Analytics’, een multidisciplinair
onderzoeksinstituut op het gebied van big data,
business analytics en data science (VU-instituut).
In zijn presentatie gaat Frans Feldberg in op het
‘Waarom, Wat, en Hoe’ van big data en datagedreven
business model innovation.
De enthousiaste studenten en alumni werden
vriendelijk ontvangen in de hal van Miss Bell. In de
aangrenzende zaal werd er overheerlijke koffie (als je
op tijd was) en thee aangeboden met ambachtelijke
speculaasjes. De studenten en alumni maakten het
gezellig door een leuk praatje met elkaar te houden
voordat de lezing begon.
Vervolgens volgde de weg naar de sfeervolle zaal
waar de lezing plaatsvond. De opkomst was groot; de
zaal zat zo vol dat er zelfs gasten moesten staan. Toen
iedereen zijn plek had gevonden begon Frans
Feldberg met de lezing.
Frans begon met een introductie over zijn achtergrond Vervolgens ging hij in op de volgende vragen:
• Wat is er veranderd?
• Waarom zijn deze veranderingen belangrijk?
• Hoe kunnen organisaties reageren en
waarde creëren met data?

Frans hield iedereen in zijn greep met z’n verhaal

De studenten en alumni vonden de lezing erg
interessant (dit bleek uit de stilte in de zaal). Ondanks
dat Big Data nog niet in de lessen voorbij is gekomen
bij de eerstejaars studenten. De aandacht bleef bij
Frans Feldberg, doordat hij af en toe een leuk weetje
in de mix gooide. Zo gkost al het materiaal dat elke
seconde op Youtube wordt geplaatst al 5 levensjaren
om te bekijken.
De lezing was erg geslaagd. Bij deze willen we Frans
Feldberg bedanken voor het houden van de interessante lezing en de studenten en alumni voor de grote
opkomst.
• Suzanne Nielen

Big Data:
“Het internet bevat enorm veel
gegevens (data). Tweets, video’s, foto’s,
zoekresultaten en profielen op sociale
media. Maar ook klantenbestanden en
aankoopgegevens. Dit maakt het voor
bedrijven steeds makkelijker om jouw
gedrag te voorspellen en te
beïnvloeden. Maar hoe zit het met je
privacy?”
Big Data: veel, ongestructureerde en snelle data
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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: hrm@spruit.nl

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

www.spruit.nl

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.

Eindhoven #TBKonTour
Binnenlandse studiereis

Met een nieuw schooljaar en een lading nieuwe, verse studenten was het weer tijd voor een
binnenlandse studiereis. De reis ging ditmaal naar het mooie Brabantse Eindhoven met een
gezelschap van 44 studenten.
Op 23 november, een koude herfstochtend, was de
eerste studiereis van het schooljaar alweer aangebroken. Hoewel iedereen vroeg uit de veren moest om al
om 8 uur bij Alkmaar-Noord te verzamelen, waren er
al enkele frisse gezichten tussen het gros te spotten.
Met een goede reden natuurlijk, want we stonden op
het punt om te vertrekken richting het mooie Eindhoven. We reden de Brabantse sfeertje stapsgewijs
tegemoet door eerst een tussenstop te maken in
Almere bij de Yakult-fabriek. Deze fabriek voorziet de
volledige Europese markt van het welbekende zuivelflesje door productie van 7 miljoen flesjes per week.
Na een introducerende presentatie konden we de
productie bekijken. Met een noodgang werden flesjes
gevuld, geëtiketteerd, afgesloten, ingepakt en vervoerd op de geautomatiseerde productielijnen. Dit
werd gedaan voor drie smaakvarianten, allen vol met
de welbekende Lactobacillus Casei Shirota bacterie.
Deze prachtige bacterie blijkt overigens ook goed
voor je gezicht te zijn; in Japan verkoopt Yakult
namelijk ook gezichtscrème. The more you know.
De volgende tussenstop werd gemaakt in Helmond
bij Huijbregts groep. We mogen het bedrijf lui
noemen volgens de innovatiemanager, net als de
Helmonders zelf luidde de uitspraak. Huijbregts
mengt poedergrondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie. Zij doen dit blijkbaar zo goed dat het
bedrijf zich elke 5 jaar verdubbelt en terug te vinden
is in maar liefst 80% van alle supermarktartikelen.
Intern bestaat het begrip Return of Investment niet.
Er wordt veel geïnvesteerd en missers worden weggedronken met een glas Jägermeister. De sfeer was
gemoedelijk en de motivatie groot. Onze doodgewone frikandel smaakte net iets specialer die avond.

Binnenstad van Eindhoven

Na een korte stop bij het hostel ging het gezelschap
door naar de Stadsbrouwerij van Eindhoven. Lesley en
co. kwamen enkele minuutjes later door een schadegevalletje met de auto. Iemand had het verkeerslicht
verkeerd geïnterpreteerd en besloot gas achteruit
te geven. Dat mocht de pret natuurlijk niet drukken,
want ze konden direct bij het eerste proefbiertje
aanschuiven. Met het tweede proefbiertje in de hand
kregen we een kijkje in de brouwkeuken. Hoewel de
presentatie binnen de kleinschalige brouwerij inhoud
miste, konden we deze terugvinden in ons derde
proefglas. In combinatie met een lekkere burger
werden nog enkele biervarianten geprobeerd en was
de stemming voor de avond gezet. De binnenstad
werkte in ons voordeel, bier was tijdelijk voor slechts
40 cent te krijgen. Ik heb studenten zelden zo gelukkig gezien, en dronken.

‘‘Het organiseren en beleven van
deze studiereis was voor ons een
super ervaring! De samenwerking
liep gesmeerd, de voorbereiding
was goed en de groep super
gezellig.’’
Martijn Meereboer en Mike Tesselaar
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Groepsfoto bij Yakult in Almere

Het programma van vrijdag begon met een afspraak
met Klaas Vaak tot half 12. Kater of geen kater, de
frisse lucht deed iedereen goed deze ochtend. Een
anderhalf uur durende stadsrondleiding bracht meer
leven in de tent. Waar sommigen nu weten wat het
van Abbemuseum is, hebben anderen voornamelijk
het woord Philips in herhalende vorm gehoord. De
ene gids blijkt de andere niet te zijn. Weetje: Brainport, zoals de omgeving heet, levert meer op dan de
Rotterdamse havens. En wie had kunnen bedenken
dat Eindhoven Tech Spot nummer 1 van Europa is?
Na een korte lunchpauze werd de reis voortgezet
naar Woensel waar TBK gedurende 2 uur meester
was over een verdieping met 7 bowlingbanen. Naast
steeds luidere kreten en grote verscheidenheid in
scores leek iedereen na enkele drankjes steeds beter

Twee bedrijfsbezoeken
aan toonaangevende
bedrijven Yakult en
Huijbregts.

te gooien. De spanning was in de laatste minuten om
te snijden en de 2 uur bleek net zo snel om te gaan als
het gooien van een strike. Tip van de dag: bowl alleen
tegen Jarno en Martijn als je elke ronde strikes kunt
gooien.
Aansluitend werd er terug in de stad avondeten genuttigd en naar het laatste avondje toegewerkt. Zoals
binnen de studiereiscultuur heerst, moest toch echt
de karaokebar nog even opgezocht worden. Met gesmeerde keeltjes uit de shotjesbar werd daarom ‘Bloed,
Zweet en Tranen’ uit volle borst meegezongen.

Karaoke blijft een TBK-traditie

Met als deze heugelijke feitjes werd de studiereis
soepel en gezellig afgesloten. Waar gaat de volgende
reis heen?
• Mike Tesselaar
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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.

Stagiair aan het woord
Het circulaire biervat

Mijn naam is Jan-Jaap Pronk, 22 jaar en tweedejaars student Technische Bedrijfskunde. Vooraf aan
het HBO heb ik de opleiding Middenkader engineering-werktuigbouw afgerond in Den Helder,
waar ik tevens woon. Ik loop stage bij Lightweight Containers in Den Helder.
Lightweight Containers is grondlegger en producent
van het KeyKeg-systeem. Dit systeem is geïntegreerd
in een reeks eenmalige, innovatieve, duurzame fusten
geschikt voor vloeistoffen, van alcoholische dranken
en koffie tot chemicaliën.
Sinds de introductie van de KeyKeg-fusten, de
opvolger van de houten en metalen fusten, is er een
snelgroeiende markt ontstaan met meer vraag dan
aanbod.
Het KeyKeg-systeem kenmerkt zich door twee
hoofdeigenschappen:
• De Bag-in-Ball-technologie maakt het tappen met
lucht zonder contact tussen drank en tapgas mogelijk.
• De Double-wall-technologie zorgt voor een zeer
veilige en sterke container.

Lightweight Containers is een sportief en rookvrij
familiebedrijf met een eigen sportruimte, een
duidelijke aansprekende missie, en een coachend
management. Geen afdelingen met functies, maar
zelflerende teams die samen verantwoordelijk zijn.
Snel en flexibel innoveren en doorontwikkelen door
korte (scrum) sprintjes met multidisciplinaire projectteams. Allemaal kenmerken die een vriend
enthousiast hebben gemaakt om regelmatig over zijn
werk te vertellen en uiteindelijk hebben geleid tot
mijn sollicitatie en stage bij het bedrijf.
De snelle groei heeft als keerzijde dat er geen
duidelijke processen zijn, waardoor er veel ‘waste’
ontstaat. Dit heeft geresulteerd in mijn stageopdracht, want om te blijven groeien in een internationale markt moet er een continuverbeterfilosofie
komen binnen het bedrijf. Het productiesysteem
specifiek met de bijbehorende 7 M’s is het gebied
waar ik me op focus. Met als doelstelling: een
roadmap om continue verbeteren onderdeel van de
bedrijfscultuur te maken.

KeyKeg: de volgende stap in fusten

Het bedrijf is een Sprankelende Organisatie met
ongeveer 80 medewerkers wereldwijd, verdeeld over
twee kantoren en drie fabrieken. Dit aantal verandert
continu vanwege de sterke groei. Met de groeicijfers
behoort het bedrijf tot de snelst groeiende van
Nederland.

‘‘Doelstelling:
een roadmap om continue
verbeteren onderdeel van
de bedrijfscultuur te
maken.’’
www.linkedin.com/in/janjaappronk
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Voor aanvang van mijn stageperiode ben ik in de
zomervakantie werkzaam geweest als productiemedewerker. Op deze manier heb ik het product, het
bedrijf en de mensen goed leren kennen. Doordat
ik de operators persoonlijk ken en de werksituatie in
praktijk heb meegemaakt is de acceptatie van het
advies van een ‘stagiair’ veel groter.
Het gevoel dat daadwerkelijk naar je geluisterd wordt,
is in mijn beleving een cruciaal onderdeel om een
leuke en leerzame stageperiode te hebben. Snel
innoveren en het gevoel dat er naar je geluisterd
wordt, is mogelijk doordat Lightweight Containers
een platte organisatie is. Het kantoor is een open
ruimte en iedereen is gelijk. Als je hulp nodig of een
vraag hebt, loop je naar iemand toe. Snelle besluitvorming wordt bereikt doordat het management
werkzaam is tussen de teams op het hoofdkantoor.
Goede adviezen resulteren in directe implementatie.
Het schrijven van een adviesrapport is niet genoeg.
Het dagelijks bespreken van resultaten in het
continuverbeterteam, leidt tot projecten en kleine
aanpassingen om tot de gewenste situatie te komen.

Bij het begin van de stage is eerst de aanvangssituatie
van het productiesysteem geanalyseerd. Vervolgens
zijn alle verbetermethodes en bijbehorende tools
geïnventariseerd. De problemen van de aanvangssituatie zijn toen vergeleken met de gebieden van de
methodes (onderhouds-, logistiek- en kwaliteitsmanagement).

De dagelijkse werkzaamheden zijn erg variërend
vanwege deelname aan meerdere projecten. Parallel
aan de stageopdracht implementeer ik Visual Factory,
een digitaal productieplatform op de tablet. Daarbij
schrijf ik digitale werkinstructies, geef ik les en doe ik
dagelijkse planning & control.
Uitbreiding met nieuwe fabrieken is het resultaat van
de snelle groei. Tijdens de stageperiode help ik mee
bij de ontwikkelingen rondom een nieuwe fabriek in
het Verenigd Koningrijk. Samen met een team zijn
we bezig om een opleiding te organiseren voor de
nieuwe werknemers, zodat zij zelfstandig kunnen
produceren in 2018.
• Jan-Jaap Pronk

Vanuit de combinatie: aanvangssituatie en projectdoelstelling, is gekozen voor ‘Total Productive Maintenance’ als kapstokmethode, met toepassing van
tools uit de andere methoden. Met als doel: de Overall
Equipment Effectiveness van de machinelijnen te
verhogen in Duitsland, Nederland, Amerika en straks
ook Verenigd Koningrijk.

‘‘Parallel aan de stageopdracht implementeer ik Visual Factory, een
digitaal productieplatform op de tablet. Daarbij schrijf ik digitale
werkinstructies, geef ik opleiding en doe ik dagelijkse planning & control.’’
TBKMagazine december 2017 17

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 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

Introductie Terschelling
De eerste ontmoeting

Traditiegetrouw gingen de nieuwe studenten van TBK weer naar het beroemde nog beruchte
Appelhof op Terschelling. De eerste ontmoeting van de verse lading studenten vond plaats op een
zonnige maandag 28 augustus. Verslaggeving door Denise Brakenhoff, die samen met Jur Stam en
Mark Duijzer de introductieweek heeft georganiseerd. Fotografie: Mike Tesselaar.
Maandag 28 augustus
Wat een mooie dag om deze week mee te beginnen.
Strakblauwe lucht en een heerlijk zonnetje. Na de
vakantie is het niet vervelend om zo te beginnen. Eén
voor één druppelen de nieuwe studenten binnen in
het nieuwe schoolgebouw van Inholland. Wat zal ze
de komende week te wachten staan? Eerst een kort
woordje van de voorzitter van de studievereniging en
een voorstel ronde van de docenten en dan nog even
een rondleiding door de school. Het formele gedeelte
is gebeurd en we kunnen met z’n allen vertrekken
naar de hockeyclub verderop in de straat. We spelen
dit jaar Sterrenslag. Allemaal verschillende activiteiten
waar samenwerken centraal staat. Iedereen doet vol
enthousiasme mee om die eerste plaats te kunnen
behalen. Maar slechts één team kon er met de prijs
vandoor gaan.

Elk team was te herkennen aan hun teamkleding en naam

die de meeste punten heeft behaald, ontvangt een
mooie prijs. Dit jaar was het team Spruit dat er met
de prijs vandoor ging. Langzaam maar voldaan fietst
iedereen weer richting camping Appelhof om daar bij
het Wrakkenmuseum te eten. Wat ook erg leuk was,
was dat er een aantal docenten gezellig mee aten.
Na het eten worden de verkleedkleren uit de tassen
gehaald en verkleed iedereen zich. Het thema was:
“Wat je vroeger later wou worden”. De leukste creaties
komen voorbij. Al vraag ik mij toch af of iedereen dat
vroeger echt wilde worden. Natuurlijk zag je overal
piloten en zusters en uiteraard kwam K3 voorbij.

De eerste samenwerking was meteen nodig

Dinsdag 29 augustus
7:00 uur richting Harlingen vertrekken blijft vroeg,
maar met de goede vooruitzichten een stuk minder
erg. De bus is mooi op tijd en precies om 7:00 uur
vertrekken we. Volledig volgens schema komen we in
Harlingen aan. Eenmaal op de boot wordt er nog even
kort verteld wat we gaan doen die dag.
Aangekomen op Terschelling worden de spullen in
de bus geladen en sprint iedereen op de fiets richting camping Appelhof. Daar staat een verrassing te
wachten, in elke tent stonden stapelbedden, dus
konden de matjes en luchtbedden mooi in de tas
blijven. Nadat iedereen zijn of haar spullen heeft uitgepakt, stappen we weer op de fiets richting de locale
kroegen. Bij elke kroeg moet even een vraagje beantwoord worden en natuurlijk konden de zogenoemde
gezelligheidspunten niet worden vergeten. De groep
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De thema-avond was weer een groot succes

Woensdag 30 Augustus
Na een geweldig mooie avond, wordt iedereen bruut
gestoord in zijn of haar schoonheidsslaapje. Half 9
ontbijten, helaas hebben we enorm veel regen en
moet iedereen in de tent ontbijten. Voor het eerst
sinds jaren wordt het regenplan in werking gesteld.
We gaan vandaag eerst binnen het spel over de
streep spelen, waar studenten elkaar beter leren kennen. Hier zetten we ook Onno even in het zonnetje.

Hij was dit jaar voor de 30ste keer mee naar Terschelling. Vervolgens gaan we naar het zwembad om daar
binnen even te relaxen. De meeste studenten regelen
een taxi want het regent dat het giet. Na even heerlijk
gezwommen te hebben vertrekt iedereen weer richting de camping om wederom in het Wrakkenmuseum
een lekkere maaltijd te nuttigen. Eén tent was nog
leeg en daar is tijdens de regen ook goed gebruik van
gemaakt. Er werden tafels geplaatst en 2 boxen, zodat
daar vóór het uitgaan nog even gezellig een drankje
kan worden gedronken. Ook woensdag was weer een
geslaagde dag.

Gezamenlijk eten aan de picknicktafels

ten. Bij terugkomst had Thijs de barbecue neergezet.
Even nog wat brood snijden, barbecue aan en lekker
genieten. Voldaan van de heerlijke barbecue vertrekt
iedereen voor de laatste keer naar de kroeg, waar we
de week goed afsluiten.

Hard tegen hard, team tegen team

Donderdag 31 Augustus
Hopen op beter weer, want alleen met mooi weer
konden we de activiteiten van vandaag uitvoeren. En
ja hoor, het was godzijdank droog. Dit jaar hadden
we twee nieuwe activiteiten en laat ik alvast verklappen, deze waren zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. We begonnen donderdag met Crazy-88.
Groepen kregen een lijst met opdrachten en moesten
deze over heel Terschelling uitvoeren. Als de opdracht
werd uitgevoerd, moest er een foto van gemaakt
worden en gestuurd worden naar een van de organisatoren. Na Crazy-88 gingen we richting het klimbos,
pijl- en boogschieten, laser gamen en Archery Tag,
(een mix tussen paintball en trefbal). Iedereen heeft
weer vol enthousiasme meegedaan aan alle activitei-

Vrijdag 1 September
Iedereen ontwaakt en staat een beetje verbaasd te
kijken. Een paar grappenmakers hebben afgelopen
nacht alle fietsen omgedraaid. Dan moet er worden
opgeruimd en ingepakt. Bierkratjes moeten terug
naar de Jumbo en dan vertrekt iedereen weer op de
fiets richting de boot. De nodige slaap wordt ingehaald op de boot en er wordt nog even nagenoten
van de afgelopen week.
De begeleiders uit het tweede jaar wil ik van harte
bedanken voor het organiseren van de geweldige
activiteiten, echt top, dank jullie wel! Ook hoop ik dat
iedereen heeft genoten van deze week en hier vriendschappen heeft gesloten die nog lang zullen mogen
duren. Inmiddels heeft er al een Introreünie plaats
gevonden, waar alle foto’s zijn bekeken en iedereen
nog even heeft mogen nagenieten van de heerlijke
week. Bedankt voor jullie gezelligheid!
• Denise Brakenhoff
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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

Tijdens mijn afstudeeropdracht bij Ammeraal Beltech heb
ik onderzoek gedaan naar hoe Ammeraal Beltech haar
klachtverwerkingsproces kan verbeteren.
Het probleem in de huidige situatie was dat het aantal
klachten op hetzelfde (te hoge) niveau bleef, de kosten
van klachten niet daalde en de klanttevredenheid onder
de wederkerende klachten leed. Voor een bedrijf dat de
waardestrategie Customer Intimacy hanteert, kan dat desastreus zijn.
Omdat klachten nauw in relatie staan met de kwaliteit in de gehele
organisatie ben ik met alle facetten van het bedrijf in aanraking
gekomen. Het viel mij vooral op dat zelfs bij een grote organisatie
als Ammeraal Beltech weinig barrières aanwezig kunnen zijn.
Hierdoor ben ik zonder moeite in contact gekomen met verschillende
disciplines in de gehele organisatie. Zo heb ik over klachten gepraat
met productiemedewerkers, het salesteam, IT, Finance, het hoger
management en verschillende klanten.
Het advies uit mijn onderzoek heeft bijgedragen aan de globale
implementatie van een Customer Relations Managementsysteem.
Daarnaast heb ik het Complaint Defect Tracking & Resolution bord
ontworpen, een Lean Management tool dat als hulpmiddel dient voor
de communicatie over klachten tussen productiemedewerkers en
leidinggevenden.
In mijn tijd bij Ammeraal Beltech heb ik mogen werken met leuke
collega’s in een fijne werkomgeving. De collega’s maakten graag
tijd vrij om mijn vragen te beantwoorden of mee te denken over
vraagstukken.

www.ammeraalbeltech.nl

Rick Schouten

STAGE BIJ
Ammeraal Beltech

Alumnus aan het woord
Interview met Mats Dekker

Mijn naam is Mats Dekker, ik ben 30 jaar en kom uit het cohort ‘08/’09. Na mijn opleiding MTS+
middenkader installatietechniek heb ik gekozen voor Technische Bedrijfskunde. Het sprak mij aan
dat naast de techniek de focus op ondernemen ligt.
Voor mij was de overgang van MTS+ naar
het HBO goed te doen.
In het eerste jaar behaalde ik mijn propedeuse. De jaren daarna
verliepen soepel, waardoor er tijd was voor
de studievereniging.
Samen met Bob Blijlevens en Justin van
der Leest hebben we deze vereniging opgericht. Wij
misten tijdens de studie diversiteit aan bedrijven die
we bezochten. Ook lezingen over actuele onderwerpen stond al snel op onze agenda. Natuurlijk konden
daar leuke en leerzame excursies niet aan ontbreken.
Ik ben echt ontzettend trots dat dit nog steeds
bestaat en dat onze ideeën van toen nog onderdeel
zijn van de vereniging en studie.
Na 3 jaar had ik al mijn vakken behaald en kon ik
beginnen aan mijn afstudeerstage. Deze verliep
echter minder goed. Ik had Bollegraaf uitgekozen, een
bedrijf in de provincie Groningen waar mijn vriendin
woonde. Het bedrijf was erg gesloten en het onderzoek liep niet. In die periode werd ook mijn schoonmoeder ernstig ziek en zij stierf 1,5 jaar later. Hierdoor
kwam de opleiding op de achtergrond te liggen.
In die periode ben ik werk gaan zoeken en kwam
in dienst bij Stork. In opdracht van de NAM werkte
we met een groot team op één van de gasopslaglocaties genaamd UGS Norg. Daar kreeg ik de functie
werkvoorbereider voor de afdeling elektra en instrumentatie. Binnen een jaar werd ik leidinggevende en
stuurde ik drie werkvoorbereiders aan. Ik had veel
contact met de engineers die ons de ontwerpen aanleverden. Dit vertaalde wij naar uitvoeringsmappen
voor de montage. Het montageteam bestond niet
alleen uit Nederlanders, ook Duitsers, Portugezen en
Indiërs waren op locatie. Het was een immens project
met in de piek 800 medewerkers op locatie.
Bij Stork kreeg ik de kans om mijn studie af te ronden.
Ik heb een intern onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten die het bedrijf had tijdens het opstarten van
nieuwe projecten. Dit onderzoek verliep wel goed en
uiteindelijk ben ik in augustus 2015 afgestudeerd.

Na mijn afstuderen zijn wij weer verhuisd naar SintPancras. Ik ben gaan werken voor Elektropartners en
daarna bij BAM als projectleider. Ook daar werkte ik
aan mooie projecten en met leuke collega’s, maar
toch miste ik iets. Aan bepaalde routine begon ik mij
te storen, zoals vergaderen zonder resultaat, eindeloze mails en een besluiteloos managent of directie. Ik
wou meer vrijheid.
Daardoor besloot ik afgelopen april om het bedrijf
van mijn vader voort te gaan zetten. Een restaurant
genaamd Vis aan Zee in Egmond aan Zee. Een hele
andere sector en een volledig andere werkwijze, maar
verassend genoeg met ontzettend veel raakvlakken
met TBK. Denk bijvoorbeeld aan het inkoopbeleid,
onderhandelen met leveranciers, efficiënt personeel
inplannen, aannemen van personeel, kostprijsberekeningen, productplacement en marketing. Ik heb zelfs
het gevoel dat ik nu meer met de kennis van mijn
studie doe dan tijdens al mijn vorige functies. Nu als
ondernemer geniet ik van de vrijheid die ik in mijn
werk heb. Ik kan al mijn enthousiasme ongeremd in
een project stoppen, niemand die mij tegenhoudt.
De keerzijde is wel dat de vrijheid buiten het werk
minder wordt.
Ik kijk terug op een prachtige schooltijd. Mij is het
meest bijgebleven dat wij een hele gezellige klas
hadden, waar veel vriendschappen uit zijn voortgekomen. Zo gaan wij ieder jaar met 6 mannen een
weekend weg. Daarnaast kan ik mij de lessen van
Louis Kramer en Nol Graas nog goed herinneren. De
lessen waren nooit saai. De lesstof werd niet alleen
overgebracht, maar ook tijdens de les getoetst door
te vragen of wij zeker wisten dat onze beweringen
klopten. Dit zette mij in ieder geval meer aan het denken en maakte de les interessant.
Ik wil jullie graag nog iets meegeven. Dit heeft mij
altijd verder geholpen tijdens mijn carrière. Werk 364
dagen met enthousiasme voor je werkgever, maar
hou die ene dag voor jezelf. Dit is tijdens je functioneringsgesprek. Spreek op die dag je ambitie uit en
wat jij van jouw werkgever verwacht om dit doel
te behalen. De directeur heeft ook op jouw stoel
gezeten en zal je ambitie alleen maar waarderen.
• Mats Dekker
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Technische stage!
Bezit je initiatief, kun je zelfstandig
zaken uitvoeren en hou je van techniek?

Kom dan kennismaken!

john-de.haas@ioiloders.com

“
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

Ondernemersweek

Bootcamp van jong-ondernemers
Als vierdejaars de implementatie van een nieuw idee op de opleiding mogen meemaken. Toch nog
een beetje eerstejaars dus. 2017 was het eerste jaar dat er een ondernemers bootcamp samen met
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen werd georganiseerd. Een erg leerzame week om tevreden
naar terug te kijken. Zoë Lascaris geeft een terugblik op afgelopen ondernemersweek.
Dag 1
De derde week van het nieuwe schooljaar begon voor
de vierdejaars met een bootcamp. Op maandag 18
september begonnen we met een lunch, toen nog
een beetje raar kijkend naar de Belgische studenten
van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Na de
lunch begonnen we eerst met een welkomstpraatje
van Dirk van der Bijl, waarbij alle Belgische studenten
netjes links zaten en alle Nederlandse studenten
rechts. Vervolgens ging Luc Peeters, een Belgische
docent, ons een uitleg geven over de ondernemersopdracht en kregen we een uitleg over hoe Alkmaar
een Smart City wil worden. Al snel werd duidelijk dat
de opdracht voor het industriegebied ‘Oudorp’ zou
gaan. De opdracht was: Hoe kunnen wonen en werken in dit gebied duurzaam gecombineerd worden?
En daar gingen we aan de slag in een groepje van drie
Belgische studenten en twee Nederlandse. Na een
korte brainstorm- en kennismakingssessie moesten
we weer plaats nemen op onze stoelen voor het
eerste college, dit keer zaten alle studenten wel door
elkaar heen. Het eerste college was van Mara Slootmaker en ging over interculturele communicatie.
Daarop volgde een college van Luc Peeters over het
businessmodel Canvas en natuurlijk sloten wij de dag
feestelijk af met een heerlijke Hollandse Heineken.

Opdracht:
‘‘Hoe kan wonen en werken in
dit gebied duurzaam gecombineerd worden?’’
binnenstad te verminderen. Hun eerste project was
Haarlem, de binnenstad was te vol en dat kwam
vooral door het vuilnisverkeer. Ze vertelde ons hoe ze
met het werken van één vuilnisophaalonderneming
het verkeer in de binnenstad van Haarlem met grote
cijfers terug konden dringen. Hierna werd door Annemarie Hoffman een college gegeven over de manieren van brainstormen. Guido Braam van Circular
Valley vertelde ons over duurzame verdienmodellen.
Na de leerzame colleges kwam er weer een gastspreker. Dit keer was het de oprichter van Gerrard Street.

Gerrard Street, de modulaire koptelefoon

De Belgische en Nederlandse krachten werden gebundeld

Dag 2
Dinsdag 19 september om 9:15 kwamen alle studenten weer bij elkaar. Tot onze grote verrassing zagen de
Belgische studenten er nog top fit uit. Het mag dan
wel het buurland zijn, maar een studiereisje is een
studiereisje. Fris begonnen we de dag met een college over duurzaam ondernemen van Han van Kleef.
Vervolgens kwam de tweede gastspreker, Bianca van
Walbeek van het bedrijf Business Development
Manager Spaarnelanden, ons vertellen over de door
hen bedachte oplossingen om het verkeer in de
26 TBKMagazine december 2017

Wat een vet bedrijf! Gerrard Street vermindert aan
de hand van circulaire economie het weggooien van
elektronica. Dit doen ze door koptelefoons te produceren, die je kunt huren. Denk hierbij aan het hebben
van een abonnement op je koptelefoon. Wanneer er
dan een draadje kapot gaat of een ander onderdeel
van je koptelefoon, geef je dit aan bij Gerrard Street.
Zij zorgen ervoor dat je binnen enkele dagen een
nieuw onderdeel voor op je koptelefoon ontvangt.
Hierdoor worden niet gehele koptelefoons weggegooid wanneer er maar één onderdeel kapot is. Dit
bespaard afval en kosten. Nadat we allemaal erg enthousiast en geïnspireerd waren door Gerrard Street,
mochten we zelf aan de slag.

Dag 3
Ja hoor, je gelooft het niet! Alle Belgen waren weer
zo fris en fruitig als iedereen. Dat was ook wel beter,
omdat ook deze dag al vroeg begon. Dit keer met
allerlei interessante gastsprekers. De gehele groep
werd onderverdeeld in vijf kleinere groepen, zodat
alles makkelijker in de lokalen zou passen. Ieder lokaal
had zijn eigen gastsprekers met de onderwerpen:
Immersive, mixed reality & virtual reality, Internet of
Things, Information Security, Composites, Blockchain
Technology, Alternatieve Energy, Robotica, Smart
Industry en Drones. Wat ik zelf hier het leukste van
vond is dat het allemaal erg technisch was. Dit kwam
vooral omdat de Belgische studenten technischere
opleidingen deden dan wij. Door al die technische
mogelijkheden werd ons TBK-brein wat meer openminded.
Na alle opgedane technische informatie mochten we
weer in ons groepje verder werken aan de oplosing
voor Oudorp. Er werd gebrainstormd, gepresteerd en
ideeën gejat, zodat uiteindelijk iedereen zelfverzekerd
een idee kon uitwerken. Moe van al het denken en
tevreden met onze ideeën wisten we dat het alweer
bijna tijd was voor een gouden beloning. Maar ondanks dat we al ons best hadden gedaan, moesten we
hem nog wel echt verdienen. Dus had Lesley van de
studievereniging een leuk idee bedacht om Alkmaar
eens goed te leren kennen: een Photo-challenge.
Met z’n allen op de fiets gingen we door de stad om
zo veel mogelijk foto’s te nemen. Het ene voorbeeld
was zo gevonden en het andere was weer moeilijker.
Dit was niet alleen leuk voor de Belgische studenten,
maar ook voor de Nederlandse. Om eerlijk te zijn
wist ik niet dat Alkmaar zo veel leuke bezienswaardigheden had. Ondanks dat we ons best deden en
een beetje valsspeelden had niet mijn groep gewonnen, maar een groep waarbij alleen de Belgische
studenten inzet hadden getoond. Wel jammer, maar
zeker verdiend om zonder Alkmaar te kennen alle
bezienswaardigheden te vinden. Na de fietstocht,

Immersive
Mixed reality & Virtual reality
Internet of Things
Information Security
Blockchain Technology
Alternative Energy
Composites
Robotica Smart Industry
Drones
De gastcollege’s waren zeer divers en technish

mochten ook de verliezers hun beloning innen: lekker Texeltjes drinken in de Stadskantine. Omdat het
dan toch de laatste dag was en het bier ons heerlijk
smaakte, besloten we de Belgische studenten te
helpen met het vinden van een leuke kroeg. Wat een
gezellige avond: bier genoeg, goede gesprekken en
wat Belgen in de gracht.
Dag 4
Donderdag 21 september, de laatste dag. Eindelijk
zagen de Belgische studenten eruit zoals het hoort
op een studiereis. Gelukkig voor hen bestond deze
dag vooral uit het uitwerken van het al bedachte idee.
Helemaal uitgewerkt met businesscanvas, pitch en
storytelling mocht ieder groepje het voor hen ‘beste
idee’ presenteren. Vele leuke en nieuwe ideeën kwamen langs, van lichtgevende fietspaden tot nieuwe
manieren van elektrische auto’s tanken. Na het
uitreiken van de eerste, tweede en derde prijs werd
het tijd om kort maar krachtig afscheid te nemen van
onze nieuwe Belgische vrienden.
• Zoë Lascaris
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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
2e plek in de keuzegids HBO 2017.

“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
Opendag zaterdag 10 februari 2018
Openavond woensdag 4 april 2018
Openavond woensdag 6 juni 2018

Proefstuderen

Proefstuderen dinsdag 20 februari 2018
Proefstuderen dinsdag 10 april 2018
www.inholland.nl/proefstuderen

mail voor info naar Ronald Dijkers
Ronald.Dijkers@inholland.nl

Hogeschool Inholland Alkmaar
Profiel Technische Bedrijfskunde

Iets voor mij?

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

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

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

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

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

Jong Ondernemen

De creatieve producten van 2017
Het bekende en laatste project van iedere TBK’er is nog in volle gang. De vierdejaars hebben met
het Jong Ondernemen project alles op alles gezet om een nieuw of aangepast product op de
markt te brengen. De zes ondernemersgroepen zullen hun product in dit artikel toelichten.

Safe2SendBag
Wij, Ron Botter, Jeroen van den
Hoorn, Jeffrey Hofman en Wouter
Koops, allen deeltijd student TBK,
hebben voor Jong Ondernemen
het bedrijf genaamd RWJ2 opgericht. Het product wat wij bedacht
hebben heet de Safe2SendBag. De
Safe2SendBag is ontworpen om
breekbare producten te beschermen, zodat het veilig via een pakketdienst verstuurd kan worden.
Huidige verpakkingsmaterialen
beschermen producten maar
deels (niet rondom), zijn niet altijd
voor de particulier beschikbaar en
nemen veel opslagruimte in beslag.
De Safe2SendBag is makkelijk in
gebruik, neemt weinig opslagruimte
in beslag, is duurzaam en tevens her
te gebruiken. De Safe2SendBag is
een luchtkussen die in een doos geplaatst wordt, product er bovenop,
doos sluiten en vervolgens het
luchtkussen opblazen waardoor het
product rondom beschermd wordt.
Verdere details zijn te vinden op de
website www.Safe2SendBag.nl
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Ik-Open
De Ik-Open is een hulpmiddel voor
ouderen en mensen met verminderde kracht in hun handen. Om
precies te zijn is het een sleutelhulpmiddel. Mensen schuiven de
Ik-Open over hun sleutel, zodat
er een hendel gecreëerd wordt.
Op deze manier kunnen zij kracht
zetten met hun hele hand in plaats
van met twee vingers op een klein
oppervlak. Hierdoor kan de sleutel
makkelijker omgedraaid worden
en kunnen zij dus makkelijker hun
deur openen. De Ik-Open is universeel en past op elke huissleutel.

Landlaser 360
Vogelvrij SC heeft de LandLaser 360
ontwikkeld. De LL360 is een effectieve en diervriendelijke laser voor
het verjagen van vogels uit het
boerenlandschap. Door de draaicirkel van 360 graden, de dubbele
laser, energietoevoer van twee zonnecollectoren en recyclede materialen is dit product erg innovatief
en duurzaam. Een product waar wij
zeer trots op zijn!

Figaro Composites

Vacu-More
Stick Together
S.C. Cable Solution is een jong en
dynamisch bedrijf dat de Stick
Together heeft uitgevonden. De
Stick Together is een houder voor
snoeren en andere toebehoren van
devices. Dit product is ontwikkeld
om de wirwar van in de knoopgeraakte kabels te voorkomen. S.C.
Cable Solution richt zich op bedrijven. De Stick Together kan worden
voorzien van een sticker met
bedrijfslogo.

Wij (Zoë, Stan, Remco en Freddie)
brengen de Vacu-More op de markt.
De deksel die past op ieder formaat
pot en die de levensduur van de
overgebleven voedingsmiddelen
met twee tot vijf keer verlengd.
Potgroenten bederven namelijk in
twee a drie dagen na opening en
het is zonde om de resten het weg
te gooien.

Waar de kapper voor het meeste
mensenhaar het eindpunt is, zien
wij kansen voor de start van iets
moois. Elke afvalstroom in de
wereld is er namelijk één te veel,
zo ook die van mensenhaar. Wij
gebruiken dit mensenhaar als
versterking in ons eigen composiet
om de Figaro te maken. Dit is een
kandelaar die tijdens de feestdagen
voor sfeer en warmte zorgt en die
daarnaast een mooi verhaal en een
duurzaam kenmerk heeft. Voor dit
type composiet is deze kandelaar
slechts het begin van de mogelijkheden die het in de toekomst kan
gaan bieden.
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Mix en Match

De kleine editie in VUE Alkmaar

Op 29 november jongst leden was er alweer een nieuwe editie van het kleine Mix&Match
Event. Met acht aanwezige bedrijven en ruim 80 aanwezige TBK-studenten kan de organisatie
terugblikken op een zeer geslaagd event. In vergelijking met voorgaande jaren werd het event
georganiseerd op een nieuwe locatie. Vue Alkmaar was ditmaal de plek waar bedrijven en
studenten in gesprek konden gaan ter verreiking van hun netwerk. Mix&Match organisatoren
Mark Duijzer en Jur Stam vertellen over deze dag.
De dag begon na het middaguur, zodat bedrijven zich
rustig konden stationeren. Dit jaar mochten wij NRG
en Flexipol voor het eerst verwelkom op het event,
naast ERIKS, HVC, Spruit Transmissie, EFC Filtration,
Kim Plus Delta en De Wilde ingenieurs groep. Iedereen pakte weer goed uit met diverse flyers, boekjes,
banners en vlaggen om de aandacht van de studenten te kunnen grijpen. Als organisatie was het super
mooi en goed om te zien hoe bedrijven zich willen
inzetten voor het event en zich daarbij zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Daarvoor alvast bedankt!

De aftrap vondt plaats in een bioscoopzaal

De studenten druppelden langzaam binnen om precies om 14:00 te starten met het programma met een
presentatie in een bijzondere omgeving. Lesley Zwart,
voorzitter van de studievereniging, trapte de middag
af met een woordje over de vereniging in één van de
bioscoopzalen van Vue. Vervolgens hadden bedrijven
de mogelijkheid om in een korte pitch zichzelf voor te
stellen aan de studenten en alles uit de kast te halen.

Tot slot was er een borrel om ook nog even in een
informele sfeer de laatste vragen te stellen. Voor ons
was het een goed moment om even polshoogte
te nemen. “Super toffe locatie!”. “Ziet er super goed
en professioneel uit”. Zijn enkele uitspraken die we
ontvingen van studenten. Ook de bedrijven waren
erg enthousiast: “Het mooi om te zien hoe de studievereniging zich zo actief inzet, om zijn studenten te
helpen. Niet alleen studenten zullen blij zijn met zo’n
event, maar ook wij als bedrijf zijn hier erg blij mee.
Zeker als je je pitch mag doen in een bioscoopzaal, is
dat best bijzonder.”
Wij hebben als organisatie genoten en kijken terug op
een perfecte dag. Wij bedanken Vue voor de toplocatie, bedrijven voor hun grote inzet en alle studenten
voor hun aanwezigheid in grote getalen. Bedankt!
• Mark Duijzer en Jur Stam
De rondetafelgesprekken blijven een terugkomend fenomeen

Na de mooie woorden van de vertegenwoordigers,
oud studenten en stagairs was het dan zo ver. De
nieuwsgierige studenten konden in vijf rondes (drie
vaste en twee vrije) bij de befaamde ronde tafels
aanschuiven om in gesprek te gaan met bedrijven. De
bedrijven werden rijkelijk bestookt met vragen over
hoe zij studenten begeleiden, de bedrijfssfeer en wat
ze elkaar kunnen bieden. Veel bedrijven hadden de
hulp van de huidige stagairs ingeschakeld om hun
ervaringen te delen. Enthousiast werden kaartjes en
persoonsgegevens uitgewisseld om contact met de
mogelijke aanwinsten te realiseren.
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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

Composiet,
waar moet
dat heen?
Zoek jij een
stageplek?
Dan hebben wij een mooie uitdaging
voor je. Flexipol is op zoek naar
een ondernemende stagiair die ons
kan helpen bij een van de volgende
onderwerpen.
•

Markt - materiaalonderzoek

•

Nieuwe afzetgebieden

•

Nieuwe toepassingen

•

Kwaliteitsborging / procescontrole

•

Techniek integratiemogelijkheden

Composites
Denkbaar wordt maakbaar in composiet.
Dat is waar Flexipol Composites BV voor
staat. Voorbeelden daarvan zijn onder
andere composiet gevels van grootschalige
projecten
zoals
het
Stadskantoor
Utrecht of het gebouw Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in Groningen. Samen met
een team van technisch specialisten maken
we elke droom waar. Fraaie vormgeving
en techniek die kan worden geïntegreerd.
Denk dan aan energieleverende systemen
of andere vormen van technische
componenten. Expertise in composieten,
daarvoor ben je bij Flexipol aan het juiste

Benieuwd naar ons bedrijf?
Bel Stefan Smit: 0228 - 359560
Mail: Ssmit@Flexipol.nl

Promoteam

Het werven van nieuwe studenten
Het promoteam is door de jaren heen een essentieel onderdeel geworden van de opleiding. Zij
geven de eerste impressie van onze studie en zorgen voor het werven van nieuwe studenten. Chris
van der Hulst schrijft over de bezigheden van het promoteam.
Een aantal jaar geleden is het promoteam opgericht om de opleiding Technische Bedrijfskunde te
promoten. Dit met als doel om nieuwe potentiële
talenten kennis te laten maken met de opleiding. Wellicht dat de huidige eerstejaars tijdens hun 4 HAVO
schooltijd, door het promoteam geïnteresseerd zijn
geraakt in de opleiding TBK. De laatste jaren zijn is
het aantal aanmeldingen vóór 1 september telkens
toegenomen! Dit jaar zijn er vier eerstejaars klassen
wat aanzienlijk meer is dan een paar jaar geleden. De
opleiding wordt populairder en dat is een goed teken!
Het promoteam bestaat uit docenten en studenten.
Samen proberen zij nieuwe ideeën te bedenken
om de opleiding TBK bekend te maken voor nieuwe
studenten. Tijdens open dagen/avonden staat het
promoteam klaar om iedere bezoeker te woord te
staan. Maar naast open dagen/avonden geeft het

promoteam ook workshops aan 4 HAVO. De scholen
komen op bezoek bij Inholland waar de studenten
kunnen kiezen uit diverse workshops. Tijdens deze
workshops krijgen de studenten in 2,5 uur alles te
weten wat de opleiding inhoudt. Dit wordt gedaan
om de jonge studenten kennis te laten maken met
het HBO. Maar dat is nog niet alles, ook gaat het
promoteam langs MBO scholen om de opleiding te
promoten. Als laatste staat het promoteam klaar voor
studenten die komen proefstuderen. Dit alles zorgt
ervoor dat de nieuwe potentiële talenten geïnteresseerd moeten raken in de opleiding TBK.
Wij doen het met veel plezier! Voor eventuele vragen
kun je terecht bij Koen Blom, Marije Bakker, Kirsten de
Jong, Maud Immink of Denise Brakenhof.
• Chris van der Hulst

Studenten bij de open avond van 29 maart 2017. V.l.n.r. Zoë, Bas, Jelle, Jake, Lesley en Joost
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Activiteiten

Afgelopen en aankomend
Sinds het vorige magazine is er alweer van alles gebeurd en na dit magazine staat nog van alles
gepland. Jelle Jonker verteld over de afgelopen en aankomende activiteiten, geeft een bedankje
aan de verschillende commissies en stelt een vacature beschikbaar voor aankomend jaar.

Afgelopen activiteiten
Een vol en hectisch jaar is inmiddels achter de rug.
Het blijkt maar weer dat, door toenemende en groter
wordende activiteiten, de studievereniging steeds
groter wordt. Zo was het eindejaarsfeest op de boot
een unicum en een groot succes gebleken. Ook de
introweek was geslaagd, ondanks het slechte weer.
Maar dat de eerstejaars aan elkaar gehecht zijn
geraakt is gebleken tijdens de introreünie, wat
wederom een unicum is sinds het bestaan van de
studievereniging. In samenwerking met de alumnivereniging is er voor het eerst een lezing georganiEindejaarsfeest (Suit&Tie: the boat edition)
Introductieweek naar Terschelling
Introductieweek reünie
Lezing Big Data
Binnenlandse studiereis Eindhoven
Mix & Match klein in VUE
Algemene Ledenvergadering (ALV)

seerd, die is gegeven door prof. Frans Feldberg over
Big data. De binnenlandse studiereis ging dit jaar naar
Eindhoven, de lichtstad die veel te bieden heeft en
dat bleek ook dit keer. Het kleine Mix & Match werd
voor het eerst in de bioscoop VUE Alkmaar gedaan,
hierbij werden de pitches van de bedrijven ook daadwerkelijk in een bioscoopzaal gegeven. Tot slot is de
ALV weer lachen, gieren, brullen geblazen, waarin ook
een kersvers nieuw bestuur is gekozen. Wie dat zijn
geworden, zal worden vermeld in de volgende editie
van het magazine.
16 juni 2017
28 augustus 2017
13 oktober 2017
15 november 2017
23 november 2017
29 november 2017
21 december 2017

Met de Suit&Tie: Boat edition werd tijdens een vier-urige tocht naar het Alkmaardermeer gevaren, en terug.
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Na Praag en München wordt de lat met de volgende studiereis hoger gelegd. Ditmaal zal TBK op studiereis naar Budapest gaan.

Aankomende activiteiten
In samenwerking met de alumni zal 19 januari een
nieuwjaarsborrel plaatsvinden. Of wat heet? Een
nieuwjaarsfeest! De penningmeester, Joost Huting,
heeft wat overgehouden in zijn begroting en een
groot netwerkfeest met de alumni kan er vanaf. De
buitenlandse studiereis gaat dit jaar naar Budapest.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, is dit jaar een
vliegtuig het vervoersmiddel. Danny Heiting en Jan
Nieuwjaarsborrel samen met Almuni
Buitenlandse studiereis Budapest
Lezing
Excursie
Mix & Match groot in het AFAS Stadion
Eindejaarsfeest

-Jaap Pronk zijn de organisatoren en dat belooft veel
goeds. Het grote Mix & Match zal nog groter worden,
aldus de commissie. Wederom zal het plaatsvinden
in het AFAS stadion, maar dan met meer bedrijven
en meer opleidingen. Over de andere activiteiten
valt helaas nog weinig te zeggen, maar de tijd zal ons
leren. Via andere media zult u hiervan op de hoogte
gehouden worden.
19 januari
26 februari
maart
maart
20 april
juni

Commissies
Namens het bestuur wil ik de onderstaande commissies bedanken voor hun inzet afgelopen jaar en
een aantal ook nog heel veel succes wensen met de
Activiteitencommissie
Introductieweek 2017
Binnenlandse studiereis
Buitenlandse studiereis
Mix & Match klein
Mix & Match groot
Kascommissie
Redactie magazine
Dagelijks bestuur

komende activiteiten. Dat we trots zijn is een feit en
zonder jullie kunnen we de studievereniging wel
vergeten. Bedankt!
Janno Groenendijk en Suzanne Nielen
Denise Brakenhoff, Jur Stam en Mark Duijzer
Martijn Meereboer en Mike Tesselaar
Danny Heiting en Jan-Jaap Pronk
Jur Stam en Mark Duijzer
Chris van der Hulst en Guido Koning
Jur Stam en Danny Heiting
Mike Tesselaar
Lesley Zwart, Joost Huting en Jelle Jonker

Vacatures
Solliciteren op de onderstaande vacatures kan door
contact op te nemen met het dagelijks bestuur.
Bekijk met wie je dit graag zou willen doen en meldt
Introductieweek 2018
Mix & Match groot

je samen aan. Bij meerdere aanmeldingen wordt er
gekozen op basis van je kwaliteiten op het gebied van
leidinggevende en organisatorische eigenschappen.
3-4 Studenten
1-2 Studenten
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