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Vooruitblik
Beste lezer,
Namens het bestuur van studievereniging
Technische Bedrijfskunde te Alkmaar presenteer
ik u de 15e 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 Boedapest te lezen en stelt
het nieuwe bestuur van de studievereniging zich
voor. Ook wordt er aandacht besteed aan het
Mix & Match event in het AFAS-Stadion in april,
de derde studiereis naar Leuven en zijn er
stagiairs en een student aan het woord. Naast
diverse terugblikken zal deze editie ook in het
teken staan van de Student Company of the year:
Vogelvrij SC.
De studievereniging zou niet kunnen bestaan
zonder de inzet van onze enthousiaste bestuursen commissieleden. Onze vereniging draait op
deze mensen en om de activiteiten te kunnen
voortzetten zijn wij altijd opzoek naar studenten
die een functie binnen de vereniging zouden
willen vervullen. Alle openstaande vacatures zijn
te vinden op de website. Heb je vragen of goede
ideeën? Schroom dan niet om contact met ons
op te nemen.
De totstandkoming van dit magazine is voortgekomen uit de samenwerking van diverse
studenten. Mijn dank in het bijzonder gaat 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
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.

Chris van der Hulst
Voorzitter
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Bergerweg 200, 1817 MN, Alkmaar, kantoor C0.45
Email: info@technischebedrijfskunde.com
Online: www.technischebedrijfskunde.com

TBK Magazine is een uitgave van Studievereniging Technische Bedrijfskunde
Alkmaar en verschijnt tweemaal per jaar. Het TBK Magazine wordt gratis verspreid
onder leden van de studievereniging, studenten en alumni van de opleiding TBK en op
de Hogeschool Inholland Alkmaar. Artikelen uit het TBK Magazine mogen alleen
worden overgenomen, gekopieerd enz. na uitdrukkelijke toestemming van de
redactie van TBK Magazine. Ondanks uiterste zorgvuldigheid kunnen enkele
gegevens achterhaald of anderzins niet volledig juist zijn. TBK Magazine aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
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Samenwerken aan
duurzaamheid
HVC is een grondstoffen- afval
en energiebedrijf van 46 aandeelhoudende gemeenten en 6
waterschappen. HVC richt zich
naast hergebruik van grondstoffen
en afvalbeheer op verduurzaming
van de energievoorziening van de
in HVC deelnemende overheden.
Naast windenergie, zonne-energie
en bio-energie, ontwikkelt HVC
warmtenetten die huizen en bedrijven verwarmen en installaties
die groen gas maken uit gft-afval.

Groene warmte en groene
elektriciteit
HVC levert particulieren en
bedrijven warmte afkomstig uit
de verwerking van biomassa en
restafval. Dat betekent een grote
vermindering van CO2-uitstoot.
De opgewekte elektriciteit
wordt terug geleverd aan onze
eigenaren, zo’n 60 gemeenten
en waterschappen. Hiermee is de
cirkel rond: zij leveren het restafval
aan dat HVC voor hen omzet in
energie.

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

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

HVC. Van niet herbruikbaar afval maken we energie.

HVC LEVERT

DUURZAME
ENERGIE
KRINGLOOPENERGIE.NL

We halen energie uit gft, biomassa, wind en zon.

Even voorstellen

Het verenigingsbestuur van 2018
Een nieuw jaar, een nieuw bestuur! Tijdens de algemene ledenvergadering in december is het
nieuwe bestuur van de studievereniging door middel van stemmen, gekozen. Het oude bestuur
heeft het stokje inmiddels doorgegeven aan een drietal nieuwe TBK toppers die zich hieronder
zullen voorstellen.
Na het afronden van mijn MBO opleiding niveau 4
ondernemer detailhandel, ben ik negen maanden
naar Amerika geweest om te werken en reizen. Dit
avontuur heeft mij doen besluiten om de opleiding
Technische Bedrijfskunde te gaan doen.

Voorzitter

Lesley Zwart is opgevolgd door Chris van der Hulst
Mijn naam is Chris van der Hulst, 24 jaar oud en woon
in de Schermer. Ik werk als magazijnleiding bij PLUS
Retail, te Middenbeemster. Net als Guido en Denise
is mijn hobby voetbal, wat ik na een transfer in de
zomer van 2017 uitoefen op de kunstgrasvelden van
SV Graftdijk. Kom gerust een keer kijken als je van
mooi voetbal houdt.

Eén team, één taak. Het nieuwe bestuur zet zijn beste beentje voor
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De opleiding is heel divers en valt binnen mijn interesses. Praktijk gericht werken aan opdrachten,
projecten en stages vind ik een meerwaarde van de
opleiding. De studievereniging brengt samenhorigheid. De studiereizen, borrels, lezingen en andere
activiteiten maken de studenten van de opleiding
een hechte groep. De opleiding groeit en daarmee de
vereniging ook. Als nieuwe voorzitter van de studievereniging heb ik het voorrecht om de aankomende
bestuursperiode samen met Denise en Guido deze
goede lijn door te trekken.
Wij zijn van plan er een mooi en bewegend jaar van
te maken. Een jaar waar het verruimen van de kennis
van de leden, hun netwerk en het voorzien van
gezellige activiteiten centraal staan.
• Chris van der Hulst

Penningmeester

Secretaris

Mijn naam is Guido Koning, 21 jaar oud en woon in
de schermer. Ik werk als Operator Miniload bij de
PLUS Retail, te Middenbeemster. Mijn grote hobby is
voetbal, wat ik uitoefen op de velden van GSV. Nadat
ik mijn HAVO had afgerond, ben ik in 2014 begonnen
met de opleiding Technische Bedrijfskunde.

Mijn naam is Denise Brakenhoff, ik woon in Castricum
en ben 20 jaar oud. Na mijn HAVO op het Jac. P. Thijsse
College ben ik in 2015 gestart met de opleiding Technische Bedrijfskunde in Alkmaar. Ik werk als verkoopmedewerker bij slagerij Van der Meer in Castricum en
voetbal drie keer in de week bij Vitesse’22.

Ondertussen zit ik in het 4e jaar van Technische Bedrijfskunde en vanaf het begin ben ik betrokken geweest
bij de activiteiten van de studievereniging. Zo, heb ik
het Mix & Match Event in het AFAS Stadion samen met
Chris van der Hulst, Koen Blom en Nol Graas georganiseerd en ben ik bij het merendeel van de studiereizen
aanwezig geweest. Toen de kans er was om penningmeester van de studievereniging te worden, heb ik
deze kans met beide handen aangegrepen en gelukkig werd ik verkozen. Hier heb ik absoluut geen spijt
van gekregen sinds mijn aantreding. Ik hoop daarom
van het aankomend jaar een mooi en leerzaam jaar te
maken.

Naast dat ik vanaf het begin van de opleiding actief
ben binnen de studievereniging, houd ik mij ook
bezig binnen de opleidingscommissie en het promoteam om samen met studenten en docenten de
opleiding continue te verbeteren!

Joost Huting is opgevolgd door Guido Koning

Als nieuw bestuur zullen wij ons inzetten om de
studievereniging tot een waardevolle en gezellige
toevoeging te maken voor de TBK studenten en onze
sponsoren.
• Guido Koning

The TBK key to succes

Jelle Jonker is opgevolgd door Denise Brakenhoff

Toen er een vacature openkwam binnen het bestuur
van de studievereniging Technische Bedrijfskunde zag
ik een kans die ik met beide handen aan wilde grijpen. Ik had vanaf het begin van de opleiding al ambities om in het bestuur te komen en zag nu mijn kans
schoon om dit waar te maken. Sinds ik het stokje heb
overgenomen van Jelle Jonker, onze vorige secretaris,
heb ik geen moment spijt gehad. De studievereniging
is een mooie manier om je netwerk te vergroten en je
persoonlijke competenties te verbeteren.
Naast onderdeel zijn van het bestuur van de studievereniging goed is voor je persoonlijke ontwikkeling,
dragen wij ook bij aan de ontwikkeling en saamhorigheid tussen studenten. Zo organiseren wij lezingen,
netwerkborrels, het Mix&Match event en studiereizen
waar studenten samen een hechte en gezellige groep
vormen. Dit begint al bij de introductieweek naar
Terschelling waar studenten uit verschillende jaren op
een informele en gezellige manier kennis maken met
elkaar.
Op naar een mooi jaar waar we hopen dat we een
waardevolle toevoeging zijn voor de Technische
Bedrijfskunde studenten en natuurlijk voor onze
sponsoren.
• Denise Brakenhoff
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DE SPECIALIST
IN ADVISERING
OP HET GEBIED
VAN VEILIGHEID,
KWALITEIT,
ARBO EN MILIEU

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

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

Het voormalige notariskantoor heeft een lange
geschiedenis van bijna 300 jaar. Het landhuis stond eerst in Heemskerk. In 1876 liet de
toenmalige burgermeester van Heemskerk het
landhuis steen voor steen afbreken en herbouwen
op de huidige locatie aan de Velserweg in Beverwijk.

STAGE EN AFSTUDEREN DOOR TBK STUDENTEN BIJ DE
WILDE INGENIEURS GROEP
Wij zijn erg blij dat we de afgelopen jaren veel stagiaires en afstudeerders hebben gehad van de studierichting Technische Bedrijfskunde (TBK). Ons doel is om minimaal 1 of 2 studenten ‘in huis’
te hebben, hetgeen vrijwel altijd lukt. Wij proberen een ‘win win’
situatie te realiseren: zowel de student als wij moeten er voordeel van hebben. Wij zorgen er voor dat de student een leuke en
leerzame periode heeft en zorgen er ook voor dat de onderzoeken
en werkzaamheden van de studenten binnen De Wilde ingenieurs
groep voor ons nuttig en bruikbaar zijn.
Wij hebben op dit moment 5 medewerkers in dienst die TBK
hebben afgerond en ooit als stagiair of afstudeerder bij ons zijn
geweest! Het mooiste voorbeeld is onze allereerste stagiair Joep
Bloedjes: hij is direct na zijn studie TBK bij De Wilde ingenieurs
groep in dienst gekomen en heeft zich ontwikkeld tot een ervaren
adviseur en bedrijfsleider van De Wilde ingenieurs groep!
Velserweg 16, 1942 LD Beverwijk
t. 0251 - 222 262
www.dewildegroep.nl
Winnaar ‘IJmond onderneemt’ Award!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DEWILDEGROEP.NL

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

Studiereis Budapest

De Hongaarse stad aan de Donau
Na geslaagde studiereizen naar Krakau, Praag en vorig jaar München, was Budapest aan de beurt
voor een bezoekje. Danny Heiting en Jan-Jaap Pronk, die tevens de reis hebben geörganiseerd,
vertellen over de vijfdaagse studiereis.
Met twee miljoen inwoners, de grootste trekpleister
van Hongarije. Jaarlijks ontvangt de stad meer dan
vier miljoen bezoekers en kan zich daarmee meten
met andere bekende hoofdsteden van Europa. Dit
moest wel wat zijn voor de studenten van TBK.
In plaats van met de bus zijn de studenten voor het
eerst, in de geschiedenis van de buitenlandse reis,
met het vliegtuig afgereisd. 26 februari om half 5 ’s
ochtends was het zover; in vol ornaat vertrokken de
studenten vanaf Alkmaar-Noord, met de bus naar
Eindhoven airport.
Eenmaal aangekomen op de Luchthaven van Boedapest volgde meteen het eerste bedrijfsbezoek. De
studenten werden ontvangen op de luchthaven en
kregen hier een exclusieve rondleiding en presentatie
over de luchthaven van Boedapest.

Een kijkje achter de schermen bij de drukke vlieghallen

Zodra het eerste bedrijfsbezoek erop zat vertrokken
de studenten met taxibusjes richting het hostel, dat
midden in het centrum van de hoofdstad ligt. Eenmaal aangekomen in het hostel werden snel de koffers uitgepakt en hadden de studenten de tijd om de
omgeving even te verkennen. Voor het eerste avondmaal verzamelden we met z’n allen bij de pizzeria.
Daarna konden de studenten hun avond vrij invullen.
De volgende ochtend ging het wekkertje weer vroeg
voor het (verrassend goede) ontbijtje. Na het ontbijt vertrokken de studenten gezamenlijk door de
sneeuw, met het openbaar vervoer, naar de Nederlandse ambassade. Hier wachtte een zeer interessante
lezing over de politieke positie van Hongarije in de
Europese Unie.
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De universiteit was onderdeel van een uitgebreide campus

Na het bezoek aan de ambassade stond een bezoek aan de Technische Universiteit Boedapest op
het programma. Hier kregen wij een zeer interessante presentatie over changemanagement. Na de
presentatie werden wij opgewacht door een aantal
studenten die ons een rondleiding over de campus
gaven. De rondleiding eindigde in de plaatselijke studentenkroeg. Na het nuttigen van een aantal biertjes
waren de studenten weer vrij in het bepalen van hun
avondprogramma.
De dag daarna zijn wij overdag begeleid door een
Hongaarse gids, die ons in de Nederlandse taal te
woord heeft gestaan. Het programma begon in het
parlementsgebouw, met als hoogtepunt de kroon van
de koning. Na de rondleiding was het tijd voor een
stadstour door Buda en Pest. De sneeuw en het koude
weer heeft ons op het laatste moment doen beslissen een bus te regelen voor deze tour. Na een aantal
mooie plekken bezocht te hebben werd het tijd voor
een klassieke film, over de historie van Boedapest, bij
het Vissersbastion.

Het vissersbastion maakte een sprookjesachtige indruk

De avondse boottocht over de Donau verraste de studenten met vele mooie uitzichten

Na de stadstour en een goede maaltijd is het
bruisende nachtleven van Boedapest verder onderzocht. Een bezoek aan de karakteristieke Ruinpubs
van Hongarije konden daar niet aan ontbreken.

In dit museum zijn ons de wandaden uit het fascistische en communistische tijdperk getoond, die in
Hongarije begaan zijn.
Na de tour was het tijd voor het prachtige Aquapark. Na een paar uur zwemmen is iedereen gehaast
vertrokken om zich klaar te maken voor het avondmaal en vervolgens een boottocht over de prachtige
Donau. In de avond is het water bij het parlementsgebouw nog indrukwekkender dan overdag waarbij dan
ook vele foto’s werden gemaakt.

Russische tank in het middelpunt van het House of Terror

De volgende ochtend stond al vroeg een rondleiding
op het programma. Ditmaal was het tijd voor het
museum House of Terror.

De laatste avond was daarmee een feit. Diverse
mensen bezochten nog de lokale pubs of zochten
het dichter bij huis. De karaokezaal en de bierpongtafels werden voor de laatste keer door ons gevuld.
De volgende ochtend werden de koffers ingepakt en
vertrokken we weer naar het nog koudere Nederland.
• Danny Heiting en Jan-Jaap pronk

Het Parlementsgebouw was zowel overdag als ‘s avonds een indrukwekkend aanzicht
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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

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

Kom dan kennismaken!

john-de.haas@ioiloders.com

Zoek je een afstudeerplek of een
carrière waarbij het
verbeteren van bedrijfsprocessen
centraal staat?
Traduco is op zoek naar
nieuwe collega's met
bedrijfskundig inzicht!

Traduco is een onafhankelijk adviesbureau dat opdrachtgevers helpt bij het
opzetten, invoeren en borgen van Asset Management in de organisatie.
Asset Management ondersteunt het primair proces en omvat de organisatie en alle taken
die nodig zijn om de fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur op een
kosteneffectieve wijze in te zetten ter realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Traduco biedt
daarbij een passende oplossing in elk stadium van het Asset Management proces.
Bij Traduco is aandacht voor de belangen en behoeftes van zowel opdrachtgevers als
onze eigen medewerkers. We zoeken voortdurend naar manieren om onze kwaliteit te
verbeteren.
Ook stimuleert Traduco de persoonlijke ontwikkeling van haar mensen. Zij zijn
vooruitstrevend en pragmatisch ingesteld en hebben een scherp oog voor de behoefte van
de opdrachtgever. Hierdoor weten zij een opdrachtgever altijd de juiste oplossing te
bieden. Medewerkers van Traduco zijn gemotiveerd, hebben kennis van zaken en zijn
betrokken bij hun projecten en de mensen waarmee zij werken. Zij begrijpen als geen
ander dat de mens de succesfactor is als het gaat om Asset Management!

Meer informatie?
Traduco | Gildestraat 5 | 1704 AG Heerhugowaard | www.traduco.nl
Afstudeerplek bij Traduco?
Traduco heeft regelmatig afstudeerplekken voor studenten Technische Bedrijfskunde. Heb je
interesse, stuur dan je CV en motivatie naar info@traduco.nl en wij nemen contact met je op!

Student aan het woord
Mike Tesselaar over TBK en meer

Mijn naam is Mike Tesselaar, 21-jarige student uit het pietluttige Kalverdijk te Tuitjenhorn.
Inmiddels heb ik het derde jaar van Technische Bedrijfskunde (TBK) af mogen ronden met alle
studiepunten in de achterzak en werd mij gevraagd een zegje te doen over mijn ervaringen.
School en stages
Met tegenslag in het eerste jaar HAVO/VWO heb ik
mezelf moeten herpakken op VMBO-tl waarna ik met
gemak ben doorgestroomd terug naar HAVO. Alleen
moest na dit eindexamen een keuze gemaakt worden
voor een vervolgopleiding. Een HBO opleiding stond
vast, maar zelfs na deze filter bleven er ontelbaar veel
opties over. Herkenbaar zou je het niet noemen, toch?
Met een brede interesse en geen vakgebied dat me
slecht of juist zeer goed afging, heb ik mijn keuze
laten vallen op TBK. Een zeer diverse opleiding met
een unieke mix tussen praktijk en theorie, maar toch
relatief dichtbij huis. Hier ben ik dan ook met volle
overtuiging mijn HBO carrière gestart.
Het eerste jaar bestond volledig uit theoretische
vakken en enkele projecten. Tijdens dit jaar werd een
brede basis gelegd waarop je de andere jaren voortborduurt. Echter kan je ook verloren raken in al deze
verschillende informatie. Dit wordt binnen het eerste
half jaar vaak pijnlijk duidelijk met een uitvalpercentage van gemiddeld 50%. Je moet veel gebieden snel
onder de knie krijgen, maar met een gezonde portie
inzicht, en zo nu en dan een studententien, is dit geen
probleem. Aan het einde van het eerste jaar mocht
ik dan ook een propedeuse op mijn CV bijschrijven.
De grootste hoeveelheid theorie zat er nu, tot mijn
plezier, op en er kwam meer praktijk in de mix.
Met de zomervakantie achter de rug was het tijd voor
de eerste stage. Voor mij vond deze plaats bij
Ammeraal Beltech Manufacturing te Heerhugowaard.
Met een onderzoek naar de kwaliteit van binnenkomende goederen in een lean omgeving kon ik mijn
TBK kennis toepassen in een fulltime baan. Na het
succesvol afronden van mijn stage keerde ik en mijn
medestudenten terug naar school. Tijdens het tweede
halfjaar kreeg de lesstof meer diepgang en connectie met andere vakken. Naar mijn mening kreeg de
inhoud van de opleiding pas vorm vanaf dit punt. De
basis was gelegd en nu werden de punten met elkaar
verbonden. Ook de projecten waren vanaf nu een
halfjaar waarmee je meer kon bereiken.
Aangekomen in het derde jaar werden vakken steeds
herkenbaarder en tentamens gemakkelijker. Door de
uitgebreide kennis vallen vraagstukken op meerdere
manieren te beantwoorden, waardoor inzicht het
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“Het gekste aan stagelopen is dat je altijd
terugverlangt naar de vrijheid en vrijetijd van
school, hoe leuk de werkplek ook is. Maar
wanneer je weer in de schoolbanken zit met
deadlines en huiswerk lijkt een 40-urige werkweek juist een stuk aantrekkelijker. “
overneemt van het echte stampwerk. Dit was het jaar
dat het stof een dag van te voren van de boeken werd
geblazen en een biertje vóór de tentamens werd genuttigd. Niet dat school makkelijk is, zeker niet, maar
het ging me allemaal wel wonderbaarlijk soepeltjes af.
Aansluitend liep ik mijn tweede stage bij Bravilor Bonamat te Heerhugowaard. Deze fabrikant van koffiemachines had een vraagstuk over de efficiëntie van hun
interne logistieke processen. Omdat deze opdracht
weer volledig anders was, zag ik de kans schoon om
mijn horizon verder te verbreden. Als TBK’er weet je
waar bepaalde informatie te halen is en een nieuw
vakgebied went doorgaans zeer snel. Zo kun je in
theorie bij iedere opdracht worden ingezet en blijft je
werk variabel en interessant. De tweede stage verliep
dan zeer geleidelijke en natuurlijk.
Met het volledig afronden van de eerste drie jaar, mag
ik volgend jaar van start gaan met Jong Ondernemen
en mijn afstudeerstage. Deze zou ik graag in het
buitenland uitvoeren om zo mijn horizon nog verder
te verbreden. Ik heb er zin in! Wens me geluk :)
• Mike Tesselaar

Studievereniging
Een grote (extra) overtuigingsfactor van TBK was
de aaneengesloten studievereniging. Een vereniging brengt studenten altijd bij elkaar en zorgt voor
een netwerk. Dit was erg prettig, want samen sta je
sterker. Deze vereniging bleek naast een eigen introductieweek ook studiereizen en andere activiteiten te
organiseren. Dat netwerken kwam wel goed dus. Met
het bijwonen van iedere studiereis, inclusief een naar
Zuid-Afrika van Inholland en driemaal de introductieweek naar Terschelling, heb ik een netwerk kunnen
opbouwen met mijn medestudenten en stijgen de ervaringen inmiddels de pan uit. Zelf heb ik ook, samen
met Martijn Meereboer, een studiereis mogen organiseren naar Eindhoven in november 2017. Van het
gezamenlijk plannen tot voorbereiden en uiteindelijk
zelf meegaan. Echt een ervaring voor in de boeken.

Opleidingscommissie (OPCO)
Als TBK’er ben je een echt verzamelpunt van informatie. Omdat ik mijzelf graag in deze positie bevindt,
besloot ik me op te geven voor de OPCO. In deze
commissie wordt vergaderd over de kwaliteit van het
onderwijs door studenten en docenten. Hierbij wordt
ieder leerjaar vertegenwoordigd door één of twee
studenten, zowel voltijd als deeltijd. Daarbij komen
zo’n drie docenten. Na een jaar lid te zijn geweest
stroomde ik door in de rol van Secretaris waarin ik tot
op heden functioneer. Met onder andere een taalenquête hebben we de mening van studenten kunnen
peilen en advies kunnen geven aan de opleiding.
Daarbij heeft de OPCO sinds een jaar instemmingsrecht waardoor het een belangrijkere rol vervult.
Wederom een leuke en leerzame ervaring.

“Studiereizen zijn ideaal voor ontdekken en
leren tegelijk. Waarom één als beide kunnen.”

Zuid-Afrika was zonder twijfel de meest indrukwekkende reis

Werk
Ik kan over het algemeen niet niet bezighouden met
één activiteit, wat overigens wel van pas komt bij TBK.
Zo heb ik huidig drie banen in verschillende sectoren.
Naast het bedienen in twee restaurants en het bezorgen en monteren van bedden blijf ik ook werkzaam
bij mijn laatste stage als bedrijfsanalist, hierbij zorg ik
voor ondersteunde informatie voor het management.
Op deze manier blijf ik leren en plezier houden in
hetgeen wat ik doe. En wees eerlijk, wie houdt er niet
van (een beetje) afwisseling?

TBK Magazine
Sinds twee edities ben ik verantwoordelijk voor het
design van het TBK Magazine. Hierbij werk ik samen
met het bestuur van de studieverening en betrokken
studenten. Ook verzorg ik regelmatig zelf foto’s. Ik
verwerk alle ingezonden artikelen en geef vorm aan
het magazine. Dit is vooral erg leuk omdat je creativiteit te pas komt. Door mijn interesse in fotografie en
ontwerp hoef ik me geen moment te vervelen en met
een recente toevoeging van een filmdrone aan het arsenaal kan ik dit nog verder uitbreiden. Zo kan ik mijn
hobby en werk steeds vaker combineren wat ook van
pas komt bij het vormgeven van het magazine.

“Je voelt je af en toe een manusje van alles, maar wanneer je hiermee goed omgaat
wordt veel meer mogelijk.”
Sport
Tja, ook qua sport kan ik me niet zo goed op één ding
richten. Naast hardlopen zul je me regelmatig zien
skeeleren door de Schoorlse duinen. Ook ben ik wekelijks te vinden in de plaatselijke boksschool.
TBKMagazine juni 2018 17

Match jij met ERIKS?

Bij ERIKS geloven we in betere oplossingen voor de industrie
Dit voorjaar deed ERIKS Nederland mee aan het InHolland Mix &
Match spektakel in het AZ-stadion. Onze collega Xander Catena die in de vorige editie van dit magazine werd geïnterviewd - hield
een knappe one minute pitch om jullie kennis te laten maken met
ERIKS. Was je erbij? Hier volgt zijn enthousiaste verhaal:
“Misschien heb je dit wel eens gehoord: “Bijna alles is te fixen met
duct-tape. En als dat niet werkt dan gebruik je gewoon nog meer
duct-tape!” Bij ERIKS geloven we dat er betere oplossingen zijn
dan alleen maar duct-tape. ERIKS is dé industriele dienstverlener,
actief in segmenten als food & farma, energie, machinebouw en
tal van anderen. Wij hebben afdelingen als asset management die
onderzoek doen naar ‘predictive maintenance’ oftewel het voorspelbaar maken van onderhoud. Onze 3D-printers staan dag en
nacht te draaien op de afdeling productontwikkeling. Daarnaast
lopen er verschillende LEAN six sigma projecten. Natuurlijk doen
we dat om... en dat weten jullie als studenten technische bedrijfs-

Wie is ERIKS?
ERIKS is één van de grootste en meest toonaangevende industriële
dienstverleners ter wereld. We leveren werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren, niet alleen in Nederland maar
wereldwijd. 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?

kunde allemaal? ...onze bedrijfsprocessen te verbeteren! Ik sta
hier vandaag voor ERIKS, en wij hebben jullie nodig om ons hierbij
te helpen. Jullie zijn de toekomst!” - Match jij met ERIKS? J

Xander Catena “Jullie zijn onze toekomst!”

Wat maakt ERIKS interessant?

J Internationale activiteiten J 7.500 medewerkers (1.300 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
J Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden J Winstuitkering
J Top Employer 2018 (alweer sinds 2011) J Volop in beweging
J Onderdeel van SHV Holdings N.V. www.shv.nl

www.werkenbijeriks.nl
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Studiereis Leuven

Op bezoek bij onze zuiderburen

Met succesvolle studiereizen naar Eindhoven en Budapest in het schooljaar 2017-2018 werden er
mogelijkheden gezien voor een derde studiereis. Kirsten de Jong en Koen Blom hebben deze kans
gegrepen en een reis naar Leuven georganiseerd.
Op de vroege ochtend van donderdag 17 mei
mochten we weer op pad. Deze studiereis ging naar
de mooie stad Leuven. Op de heenreis reden wij
eerst langs Boon Edam. Boon Edam is een bedrijf dat
wereldspeler is in het op maat maken van verschillende draaideuren en poortjes. Zo werd ons verteld
tijdens de rondleiding. Er werden ook een aantal
voorbeelden gegeven over draaideuren die in de Burj
Khalifa op 555 meter hoogte werden geplaatst. Waarbij deze draaideuren natuurlijk tornadabestendig
moesten zijn. Naast de draaideuren in de Burj Khalifa
leverden zij draaideuren aan het rijksmuseum, verschillende internationale casino’s en zijn er nog veel
meer projecten geweest.

Na de rondleiding moest er snel doorgereden worden
naar Leuven, waar de kamers voor ons gereed waren
gemaakt. Iedereen legde zijn spullen neer en ging
direct door om naar de huisbrouwerij “Den Domus”
te gaan om de rondleiding door het bierproces bij
te wonen. Na een rondleiding in een huisbrouwerij
moet er natuurlijk geproefd worden en werden er een
aantal biertjes voorgeschoteld, zoals de bekende Con
Domus. Na de eerste biertjes achterover geslagen en
gegeten te hebben, werd de stad afgezocht voor een
aantal gezellige kroegjes.
De volgende ochtend moest iedereen weer vroeg
opstaan, de een kwam makkelijker uit zijn bed dan de
ander. Maar toen er een klein broodje was gegeten
bij de bakkerij kon iedereen zich klaar maken voor
de rondleiding door Leuven. De gids had zich goed
ingelezen en wist over alles wat te vertellen. De gids
nam ons mee naar de mooie historische gebouwen die in Leuven staan. Als eerst liepen wij langs
het stadhuis van Leuven. Het stadhuis staat op de
grote markt en is met maar liefst 236 verschillende
beelden gedecoreerd. Tegenover het stadhuis stond
de Sint-Pieterskerk, waar wij naar binnen konden.
De Sint-Pieterskerk is in de 15e eeuw gebouwd en
tussendoor meerdere keren gerestaureerd. De kerk

Het stadshuis van Leuven was een echte eye-catcher

moest een 150 meter hoge toren krijgen maar bij het
bouwen stortte deze in en is de toren nu meer dan
de helft hoog geworden. Even verderop is de Katholieke Universiteit Leuven oftewel de KU Leuven. Dit is
de oudste Katholieke universiteit van alle katholieke
universiteit die nog bestaan en is de oudste universiteit van de lage landen. De KU Leuven is namelijk in
het jaar 1925 gebouwd. Ondertussen zijn er veertien
campussen en staat de universiteit in de top 50 van
beste universiteit van de wereld. Een plein verderop
staat de een zeer mooie bibliotheek. Deze bibliotheek
is in 1921 met hulp van Amerikanen gebouwd. Het
gebouw heeft een hoge toren van 87 meter, in de
toren zitten ook 63 klokken.
Nadat de rondleiding was afgerond en wij alles over
Leuven wisten, was er tijd voor sensatie en kon er
worden gelasergamed. In drie potjes kon iedereen
zijn skills laten zien. Zo waren de tactieken zeer divers.
Nadat de potjes waren afgelopen kon iedereen zich
gereed maken voor een vrije avond. Nadat deze
avond ook ten einde was gekomen en iedereen had
geslapen, kon iedereen zich klaar maken voor de
terugreis.
Uiteindelijk kijken wij terug op
een gezellige studiereis waarbij er
natuurlijk veel geleerd is over de
stad Leuven, Het brouwproces van
“Den Domus” en niet te vergeten
het productieproces van draaideuren bij “Boon Edam”.
• Kirsten de Jong en Koen Blom
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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.

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

Mix&Match 2018

Netwerken in het AFAS stadion

Mix & Match event hogeschool Inholland Alkmaar wederom een groot succes. Met ruim 60 deelnemende bedrijven en meer dan 450 studenten was ook de 12de editie van het Mix & Match
event een daverend succes. Studenten van 6 technische en 3 ICT HBO opleidingen werden op
deze middag gemixt met het bedrijfsleven. De perfecte kans voor bedrijven om met interessante
stageopdrachten de studenten te benaderen. In veel gevallen leidt dit tot een succesvolle match.
Alkmaar - De 12de editie van het
jaarlijks groeiende Mix & Match
event vond plaats in het AFAS
stadion. Rond het middaguur
stonden ruim 60 ronde tafels klaar
waar de bedrijven zich installeerden. Na een gezamenlijke
lunch werd de middag om kwart
voor één geopend door Drs. Dirk
van der Bijl, vestigingsdirecteur Inholland Alkmaar, dit werd gedaan
op een podium in de gracht van
het AFAS stadion. Met een korte introductie over het reilen en zeilen
binnen Inholland Alkmaar en de
visie van de Hogeschool op de
toekomst werd het gezamenlijke
belang goed in beeld gebracht. Hierna kwamen enkele grote bedrijven die een korte pitch mochten
geven tegenover alle studenten.
Om de student naar de tafel te
lokken gaf ieder bedrijf een korte
‘elevatorpitch’. In 60 seconden
profileren de bedrijven zich stuk
voor stuk zo goed mogelijk en op
de leukste manieren.

Het Mix & Match event trapte af als een thuiswedstrijd

“Mix & Match, een connectie tussen het
bedrijfsleven en de toekomstig beroepsbeoefenaar, een bewezen concept en van

De rondetafelgesprekken is hét moment om te netwerken
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grote waarde voor beide partijen.”

De introductie en eerste pitches werden gegeven vanuit een podium in de gracht van het AFAS Stadion

Na deze pitches kwamen de presentaties van de
Jong Ondernemen finalisten. Het project Jong
Ondernemen wordt gehouden onder studenten van
het 4de jaar Technische Bedrijfskunde. De studentenondernemingen streden met hun producten de
“Landlaser 360”, “Safe2sendbag” en de “Stick Together”
tegen elkaar om de felbegeerde titel “studentenonderneming van het jaar”. Tussen de pitches van
de bedrijven door heeft de vijfkoppige vakkundige
jury na veel wrikken en wegen een keuze kunnen
maken. De ondernemers van de “Landlaser 360”
zijn uitgeroepen tot winnaar van het project Jong
Ondernemen. Hiermee won elke ondernemer een
compleet pak die gesponsord werd door “Strak in
Pakken”. Daarnaast mochten zij ook deelnemen aan
de landelijke Jong Ondernemen competitie. De
“Landlaser 360” heeft de landelijke titel overigens
ook gewonnen. Zij kwalificeerden zich hiermee voor
de Europese finale van Student Company of the year.
Verder in dit magazine kunt u lezen over de finale in
Riga in Letland.

Na dit heugelijke feit zijn de rondetafelgesprekken tussen de studenten en de bedrijven van start
gegaan. Vijf rondes van 20 minuten, in deze tijd is er
veel gemixt en gematcht en is menig netwerk vergroot. De middag werd om 5 uur afgesloten met een
gezelligheidsborrel waar iedereen elkaar feilloos wist
te vinden om de laatste visitekaartjes te delen.
De organisatie van het event; Studievereniging Technische Bedrijfskunde, Hogeschool Inholland Alkmaar
en Ondernemend Alkmaar kijken terug op een zeer
geslaagde editie. Zij hopen de trend door te zetten en
komend jaar opnieuw zichzelf te overtreffen. Meer informatie en een foto-impressie van deze middag kunt
u vinden op de website van de organisatie achter dit
event.
www.technischebedrijfskunde.com

Landlaser 360 won de Student Company van het jaar 2018
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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

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

Stagiairs aan het woord
Alex en Bastiaan in Slowakije

Wat weten Nederlanders over Slowakije? Welke verwachtingen hebben Nederlanders van
Slowakije? Wij kunnen jullie vertellen dat de gemiddelde Nederlander vrijwel niets weet over
Slowakije. Om dit artikel enigszins leerzaam te maken, hebben wij een paar feitjes over Slowakije
op een rij gezet: de hoofdstad is Bratislava, het land heeft 5,4 miljoen inwoners en de grootste
industrie is de automobielindustrie met merken als Volkswagen en KIA. Ook interessant, het
standaardformaat van een biertje is een halve liter met een gemiddelde prijs van €1,20.

Wij zijn twee studenten uit het derde jaar. Wij doen
beide bij NMH s.r.o. onze tweede stage. Waarom lopen
wij stage in Slowakije? Deze vraag krijgen wij minimaal één keer per week gesteld. Elke keer geven wij
hetzelfde antwoord: “We are working here.” Vervolgens vragen mensen altijd: “Do you work at Volkswagen, Samsung or somewhere else?” Wij antwoorden:
“We work at NMH in Sered.” Vrijwel elke Slowaak is
verbaasd dat wij Slowakije hebben uitgekozen als
land om stage te lopen. Maar nu het echte antwoord
op de eerder gestelde vraag: Waarom lopen wij eigenlijk stage in Slowakije?
Het begon met een kennismakingsgesprek dat Alex
had in Heerhugowaard bij N.M. Heilig B.V. (dit bedrijf
was tevens aanwezig op het mix & match event in
het AFAS stadion afgelopen april). Tijdens dit gesprek
werd Alex geïnformeerd over een mogelijke stageopdracht in, jawel, Slowakije. Het was een vrij kort
gesprek, maar Alex was vrijwel meteen overtuigd om
op het aanbod in te gaan. Maar het zou een groot
avontuur worden, alleen naar Slowakije. Een vreemd
land, vreemde cultuur en de taal niet machtig. Toen
Alex voor het eerst het nieuws vertelde aan zijn
klasgenoten, toonde medeklasgenoot Bastiaan zijn
interesse: “Gaaf dat je naar Slowakije gaat! Ik ben op
zoek naar een buitenlandse stage, misschien kan je
ook voor mij navragen of nog meer mogelijkheden
zijn voor een TBK-student?” En zo geschiede. Alex
vroeg aan zijn contactpersoon bij NMH of zij nog
meer mogelijkheden hebben voor stage. Het antwoord was als volgt: “Uhmm, ja, eigenlijk wel!” Eindstand: wij zijn met twee personen richting Sered’,
Slowakije gegaan.

De Sloveense productielocatie valt onder de Heilig group
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NMH s.r.o. te Sered’
Het bedrijf waar wij stagelopen is, zoals eerdergenoemd, NMH s.r.o. NMH staat voor Nico Maria Heilig,
de oprichter van de Heilig Group waar NMH onder
valt. S.r.o. is de Slowaakse afkorting voor het
Nederlandse B.V. (besloten vennootschap). NMH is
opgericht in het jaar 2010. Het is opgezet als productielocatie voor de Heilig Group. Alle bedrijven binnen
de Heilig Group laten hun producten maken bij NMH.
Maar wat wordt zoal geproduceerd binnen NMH?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier productgroepen

Binnen NMH worden vier productgroepen onderscheiden, namelijk: transportbanden, warmtewisselaars, houtbewerkingsinstallaties en recyclinginstallaties. Transportbanden die NMH produceert
gaan de hele wereld over. De transportbanden
worden voornamelijk toegepast in situaties waarbij
grote hoeveelheden grondstoffen of afval gescheiden
moeten worden. Warmtewisselaars zijn installaties
die zorgen voor terugwinning van restwarmte en
een veilige overdracht van de ene naar de andere
installatie. Houtbewerkingsinstallaties verzorgen het
op maat bewerken van hout, denk aan schuren en
zagen. Tot slot recycling-installaties die zorgen voor
het correct scheiden van plastics. Mocht je interesse
hebben in de producten die binnen NMH geproduceerd worden voor de Heilig Group, neem een kijkje
op YouTube en zoek ‘Heilig Group’. Dit zal je een beter
beeld geven! Naast het produceren van deze producten, verleend NMH ook diensten op het gebied
van buigwerkzaamheden.

De productie vindt plaats in meerdere fabricagehallen

Onze opdrachten
Nu zullen wij jullie als lezers kort informeren over
onze opdrachten. Alex houdt zich bezig met het
oplossen van de problemen die NMH ervaart bij de
toeleveringen van haar productieproces. De problemen hebben te maken met slechte kwaliteit, hoge
inkoopprijzen en lange levertijden. Bastiaan houdt
zich bezig met het verkorten van de levertijden voor
projecten. Deadlines voor projecten worden vaak
met veel moeite behaald. NMH wil af van deze onzekerheden en wil een meer systematische manier van
werken hanteren. Wij zijn beiden van mening dat wij
een onwijs gave opdracht hebben gekregen die onwijs goed aansluit op Technische Bedrijfskunde! Naast
onze opdracht hebben we uiteraard ook nog andere
activiteiten waar wij ons mee bezig houden. Deze zijn
vergelijkbaar met wat als stagiair doet in Nederland,
maar dan net een beetje anders. Zo heeft Bastiaan
laatst een spoedlevering gedaan van een onderdeel
van een van de machines in Tallinn, Estland. Daarmee
kwam hij op een totaal van tien bezochte landen binnen tien dagen.

“Wij zijn beide van mening dat wij een
onwijs gave opdracht hebben gekregen
die onwijs goed aansluit op Technische
Bedrijfskunde!”

Het leven in Slowakije
Het eerste wat wij kunnen zeggen over het leven
in Slowakije: je kunt je hier prima vermaken! Met
steden als Bratislava, Wenen, Boedapest, Praag en
Krakau op rijafstand is hier genoeg te doen. Maar
ook omliggende steden als Nitra en Trnava zijn zeker
de moeite waard. Ook als je van natuur houdt kun je
hier aan je trekken komen. Slowakije kent een aantal
prachtige berggebieden, waarvan ‘de Hoge Tatras’ een
echte aanrader is. Dit zijn de hoogste gebergtes van
het land. En als laatst maar zeker niet onbelangrijk
voor een student: bier is hier te verkrijgen tegen zeer
marktconforme prijzen.
Wij delen met z’n tweeën een appartement in Galanta, op een kwartiertje rijden van NMH en op ongeveer
50km van Bratislava af. Ons appartement is van alle
basisbehoeftes voorzien. Wij hebben redelijke bedden, een eigen keuken met elektrisch kooktoestel,
een binnen- en buitenzwembad, een sauna en een
zonnebank. Inmiddels is het weer hier ook heel goed,
dus wij zitten regelmatig bij het buitenzwembad te
zonnen. NMH heeft een auto beschikbaar gesteld, die
wij gedurende de gehele werkweek en in de weekenden kunnen gebruiken. Wat zo nu en dan voor ons
lastig is in Slowakije, zijn de taalbarrières tijdens het
communiceren met Slowaken. De Slowaakse taal
is onwijs moeilijk om te leren begrijpen. Maar met
handgebaren komen wij vaak al een heel eind.
Tot slot: zie jij het zitten om een buitenlandse stage te
doen in Slowakije, neem dan contact op met ons! Wij
kunnen jou in contact brengen met NMH. Zij hebben
zeer waarschijnlijk genoeg opdrachten voor TBK’ers in
de toekomst. Ook kunnen wij je nog verder informeren en nuttige tips geven voor je verblijf in Slowakije,
als je besluit om naar Slowakije te gaan. We horen
graag van je!
• Alex Oud en Bastiaan Brouwer

De Sloveense hoofdstad Bratislava was op slechts 50km afstand
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Kracht in Overdracht
Spruit Transmissies is leverancier van topkwaliteit industriële kettingen,
aandrijfriemen,

Betrouwbaarheid

koppelingen

en

lagers.

Spruit

vertegenwoordigt

toonaangevende producenten zoals Iwis, Contitech, Timken, Megadyne,
NSK en Rexnord. Sinds haar oprichting in 1981 staat Spruit bekend in de

Oplossingsgerichtheid

markt

als

specialist

en

troubleshooter.

Specialistische

kennis,

klantgerichtheid en de absolute wil om de verwachting van de klant te
overtreffen, zijn kenmerken van Spruit die wij koesteren en blíjven

Specialistische kennis

ontwikkelen!

Gedrevenheid
Spruit Transmissies heeft nog steeds de charmes van een familiebedrijf,
maar met de voordelen die een grote industriële groep kan bieden. Sinds

Good to Work with!

2014 maakt Spruit onderdeel uit van Axel Johnson International’s business
group ‘Industrial Solutions’. Axel Johnson International is een Zweedse

Spruit is onderdeel van:

industriële groep bestaande uit 90 bedrijven in 25 landen met een jaarlijkse
omzet van €750 miljoen.

“Maak van je stage een leerzame ervaring, maar bovenal ook een onvergetelijke tijd waarbij je in een

hecht team alle ruimte krijgt om jouw creativiteit de vrije loop te laten?!” – Sem Spruit 2018
Sem Spruit
+31 (0)72 54 120 21
semspruit@spruit.nl
Ivoorstraat 4, 1812RE, Alkmaar
www.spruit.nl

Jong Ondernemen

Student Company of the year 2018
Van een leuk idee voor het project Jong Ondernemen, tot een Europese finale in Riga! Het verhaal
achter de succesvolle landlaser 360 van Vogelvrij SC.
Met Vogelvrij SC hebben wij het tot de Europese
finale in Riga geschopt. In september begonnen wij
met een aantal andere groepen het project Jong
Ondernemen. Wij richtten Vogelvrij SC op en hebben in dit half jaar de LandLaser 360 ontwikkeld,
geproduceerd en verkocht. De LandLaser 360 is een
automatische laser die vooral ganzen verjaagt op een
effectieve en diervriendelijke manier. In de maanden
september en oktober is de LandLaser 360 ontwikkeld, geproduceerd en het Business Plan opgezet.
Door het sterke team van vier vrienden, het plan voor
directe verkoop aan agrarische bedrijven, de publicatie op de voorpagina van het grootste agrarische
vakblad van Nederland (Nieuwe Oogst) en de innovatieve en duurzame productspecificaties is een mooi
resultaat neergezet.

“In overleg met begeleiders en coaches
hebben wij ons vervolgens ingeschreven
voor de landelijke competitie.”
In de finale op het Mix & Match event met sterke concurrentie zijn wij verkozen tot Student Company van
TBK. Jong Ondernemen was een leuk project, maar
iedereen was erg tevreden met de positieve beoordeling en afronding hiervan. In overleg met begeleiders
en coaches hebben wij ons vervolgens ingeschreven
voor de landelijke competitie. Dit bleek een hele
goede keuze!

De LandLaser 360 in werking op het land
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Een publicatie in ‘Nieuwe Oogst’ was een grote stap destijds

Met de eerste Regiofinale in Almere met een tiental
andere Student Company’s van Flevoland, Utrecht
en Noord-Holland zagen wij kansen. Met de 1e plek
stroomden wij door naar de landelijke halve finale in
Amsterdam. In de landelijke halve finale streden 12
Student Company’s voor 5 tickets van de landelijke
finale. Wij bereikten dit met een ijzersterk Business
Plan en een prima presentatie. De landelijke finale
in het Beatrix theater in Utrecht was toch één van de
hoogtepunten van dit hele proces. Ons bedrijf, maar
ook zeker TBK, op de kaart gezet. Na standbezoeken,
een juryinterview en een presentatie voor honderden
toeschouwers bleken wij “Student Company van
2018” van Nederland. Een enorme prestatie, maar dit
was nog niet alles.

Met een aantal bier achter de kiezen, schorre stemmen en 4 uur slaap stonden de juryinterviews en
standbezoeken op het programma. Dit verliep na een
zeer gezellige avond veel beter dan verwacht. In de
avond sloten wij af met een uitstekend diner waar de
winnaars zijn bekendgemaakt. Het diner was geweldig, door het eten van toprestaurants, de tafelindeling
met naast ons de dames van Portugal en Frankrijk en
de obers die om de 5 minuten de glazen wijn bijschonken.

Vogelvrij SC won de Student Company of the year 2018 van Nederland

Met deze prestatie plaatsten wij ons voor de “Junior
Achievement Europe Enterprise Challenge 2018”,
de Europese finale van beste start-up bedrijf. Wij
kregen 5 tickets aangeboden door de organisatie
Jong Ondernemen, dus was goede vriend Remco
van de partij, een welkome versterking voor mooie
ervaringen. 24 juni vlogen wij naar Riga met als doel:
“We laten die mensen eens zien waar Nederlanders
goed in zijn, namelijk innovatieve start-up bedrijven
en feesten”. De Accu van de LandLaser 360 mocht
blijkbaar niet mee in het ruim van het vliegtuig. Dus
moest de LandLaser 360 weer worden uitgepakt en
de accu worden gedemonteerd. De accu ging in de
tas van Patrick en zorgde elke keer voor bijna een half
uur extra vertraging bij de douane door een heel vragenvuur over wat die accu in de tas deed. Uiteindelijk
net op tijd in het vliegtuig en daar nog de ins en outs
van de LandLaser 360 overgebracht aan Remco.
Door de altijd doordachte acties van vliegtuigmedewerkers was de LandLaser 360 achtergebleven
op het vliegveld. Gelukkig was de LandLaser 360 de
volgende dag net op tijd voor de presentatie. Op 25
juni bliezen wij de jury omver met een presentatie
over het enorme ganzenprobleem, de LandLaser 360
en ons bedrijf Vogelvrij SC.
Met de Landlaser 360 op pad in Riga

Na het buffet haakten de Portugezen, Grieken,
Fransen, Belgen, etc. af, maar wij brachten nog een
bezoek aan het stadscentrum om de TBK-traditie in
stand te houden. En zo belandden wij bij de enige
echte karaokebar “Funny Fox”.

V.l.n.r. Marvin, Stijn, Remco, Patrick en Dennis

Spanje was de terechte winnaar met de recycling
van plastic flessen, en uiteindelijk vielen wij buiten
de prijzen. Toch balen dat wij zijn verslagen door een
Lets bedrijf die iets (nog steeds niet duidelijk) doet
met theezakjes. Wij houden het op het Letse thuisvoordeel, toch zijn wij enorm trots op wat wij hebben
bereikt. En opnieuw hebben wij de laatste avond de
eer hoog gehouden door iedereen te laten zien dat
Nederlanders weten wat feesten is.
• Stijn Vos, Marvin Laan, Dennis de Boer, Remco
Scholten en Patrick Grossat
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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

Open dag - zaterdag 15 december 2018
Open dag - zaterdag 6 april 2018
Open avond - woensdag 31 oktober 2018
Open avond - woensdag 13 februari 2018
Open avond - woensdag 5 juni 2018

Proefstuderen

27 november 2018 - Proefstuderen
5 februari 2019 - Proefstuderen
5 maart 2019 - Proefstuderen
11 april 2019 - Proefstuderen
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! «

GP Groot

vergroot je wereld

Daniëlle Groen,
stagiaire bij GP Groot/Sortiva:
De uitdagende opdracht met
professionele begeleiding
maakt dit een leuke en
leerzame stage.

Studenten worden bij GP Groot uitgedaagd om het beste uit zichzelf te
halen. Vanuit de organisatie worden interessante opdrachten
aangebracht, waar onze stagebegeleiders de juiste stagiaires bij vinden.
Onze kernwoorden? Goede en professionele begeleiding, uitdagende
opdrachten, informele werksfeer en zelfstandigheid.
Spreekt een pragmatische én innovatieve werkomgeving jou aan?
Stuur dan snel je stageverzoek in via www.stagebijgpgroot.nl

infra en engineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel

