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Een must-do voor iedere TBK-student

Vooruitblik

Beste lezer,

Namens het bestuur van de Studievereniging Technische Bedrijfskunde te Alkmaar presenteer ik u de 16e
editie van het TBK magazine. In deze editie vindt u een
terugblik op onze activiteiten van het afgelopen half
jaar, de agenda voor de aankomende activiteiten en
daarnaast andere bijzondere artikelen. Kortom, een
editie vol met interessante verhalen en artikelen.
In het afgelopen jaar hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden. Een select groepje is naar China
geweest om samen met BBE (Bouwkunde, Civiele
Techniek en Bouwmanagement) de Chinese cultuur
op te snuiven. Annemarie Hoffman, organisatielid,
beschrijft haar ervaringen over dit imposante land.

Voorzitter
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JUR STAM
MARIJE BAKKER
SUZANNE NIELEN

Introductieweek 2018

DANNY HEITING
MARIJE BAKKER
SUZANNE NIELEN

Binnenlandse studiereis 2018
Introductieweek 2019

RENATE VAN DER LEE
FEMKE KLAVER
JORDI VAN STRALEN
THIJS WENTZEL
ANOUK VAN DER KRUK

Het nieuwe bestuur stelt zich aan uw voor en er worden enkele eindproducten van het project Jong Ondernemen getoond. Ook wordt er aandacht besteed
aan het Mix & Match event van afgelopen november,
de introductieweek en de workshop van onze sponsor
KIM Plus Delta.

Buitenlandse studiereis 2019

DANNY HEITING
JOHAN HUIBERTS

Mix & Match event klein

Naast de stukjes over de activiteiten staat ook de
welbekende rubriek ‘Student aan het woord’ in deze
editie. Deze editie staat ook in het teken van komende
activiteiten, zoals de aankomende introductieweek en
natuurlijk niet te vergeten de eindejaarsactiviteit.

LAURA BELTMAN
ERIK DE KONING

Mix & Match event groot

SANNE VAN STRATEN
DEMI WIGGERMANS

De studievereniging zou niet kunnen bestaan zonder
de inzet van onze enthousiaste bestuurs- en commissieleden. Onze vereniging draait op deze mensen en
om de activiteiten te kunnen voortzetten zijn wij altijd
opzoek naar studenten die een functie binnen de
vereniging zouden willen vervullen. Alle openstaande
vacatures zijn te vinden op de website. Heb je vragen
of goede ideeën? Schroom dan niet om contact met
ons op te nemen.
De totstandkoming van dit magazine is voortgekomen uit de samenwerking van diverse studenten. Mijn
dank in het bijzonder gaat uit naar Femke Klaver en
Kirsten de Jong die een fantastisch mooi magazine
hebben opgeleverd.
We kunnen weer met trots terugkijken op het afgelopen jaar. Daarnaast kunnen we wegens alle komende
activiteiten met veel enthousiasme het komende half
jaar ingaan.
Namens het bestuur en de auteurs hoop ik dat u het
TBK magazine met veel plezier zult lezen.

Jur Stam
Voorzitter
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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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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

Eerste maand bij ERIKS
Interview met Thomas Groot

Thomas, hoe ben je bij ERIKS terecht gekomen?
Vlak na de zomer van 2017 heb ik mijn diploma Technische Bedrijfskunde gehaald. Ik had een mooi doel bereikt, maar wat nu? Zou ik
verder gaan met theoretische kennis opbouwen op de universiteit of
wilde ik toch liever het geleerde gaan toepassen in de praktijk? Ik bedacht me al snel dat ik eigenlijk een baan zocht die in het verlengde
van mijn zojuist afgemaakte opleiding lag. Mijn eerste stap was het
updaten van mijn LinkedIn profiel, in de hoop dat ik response zou
krijgen. En ik heb mijn standaard CV in Word formaat omgezet in
een soort infographic. Dit resulteerde in een leuke uitnodiging van
Marloes Brandjes, HR-medewerker van ERIKS.
Hoe is het je vergaan in de eerste periode?
Mijn eerste maand is superleerzaam. Ik heb natuurlijk veel meegekeken bij collega’s uit het team om de basiswerkzaamheden te
herkennen om ze vervolgens zelf uit te gaan voeren. Ik heb me ook
ingelezen in alle technische materie en goed naar de uitleg van collega’s geluisterd. Stukje bij beetje leer ik meer en meer. Maar er is
zoveel kennis bij ERIKS, ik heb nog een lange weg te gaan.
Hoe gaat het inwerken, kun je het overzien?
Er is gelukkig veel aandacht voor het leren en meekijken bij andere
teams en op de andere afdelingen of Business Units zoals we die
noemen. Op elke afdeling heb ik al een paar uur mee mogen kijken.
Niet alleen om inzicht te krijgen in wat daar allemaal gebeurt, maar
ook om alvast te herkennen op welke manier ik op termijn te maken
kan krijgen met die andere teams en afdelingen. Ik heb trouwens
hele leuke collega’s. Het viel me op dat er op de afdeling een soort
‘familiegevoel’ is. Er hangt een leuke sfeer, met een mooi evenwicht
tussen formeel en informeel. Bijna iedereen vraagt me hoe het gaat
en hoe m’n eerste weken mij zijn bevallen. Erg leuk!
Wat doe je graag naast je werk?
Naast het werk en me blijven ontwikkelen, voetbal ik graag in mijn
vrije tijd. Dat doe ik al sinds m’n 7e bij HSV Sport 1889 in Hoorn. Voor
de selectie vind ik het leuk om twee keer per jaar een teambuildingweekend te organiseren. Daarbij probeer ik altijd zoveel mogelijk geld
binnen te halen voor de club. Als ik niet op kantoor zit kun je mij dus
op het voetbalveld zien. Oja, of bij de plaatselijke sportschool! J

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!
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

Thomas: “Ik heb trouwens hele leuke collega’s”

www.werkenbijeriks.nl

>>> Volg ERIKS op social media: www.eriks.nl/social <<<

Even voorstellen
Het bestuur van 2019

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.
Vanaf februari 2019 is het kersverse bestuur onder
leiding van Jur Stam begonnen aan hun uitdaging om
2019, evenals voorgaande jaren, een geweldig jaar te
laten worden. Zij zijn ontzettend blij en enthousiast
om in de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester te mogen treden. Zij stellen zich daarom
ook graag aan u voor!

In 2015 ben ik gestart met de opleiding en nu zit ik
inmiddels in mijn vierde jaar. Ik ben 22 jaar en woon
in Heerhugowaard de Noord. Een heerlijk West-Fries
dorpje waar de nuchterheid nog altijd hoogtij viert.
Ik sport regelmatig in de vorm van de fitnessen
en (zaal)voetballen, drink graag samen met mijn
vrienden een biertje en bezoek regelmatig feesten/
festivals.
Persoonlijk ben ik iemand die zich graag inzet voor
de studievereniging. Het organiseren van het Mix en
Match, Introductieweek en de studiereizen doe ik
met veel plezier. Je eigen draai of verbeteringen kunnen toepassen maakt mij nog energieker, vooral als
achteraf iedereen blij en tevreden is. En hoe tof is het
als je dat vanaf de functie van voorzitter mag doen.
De groep TBK’ers is klein, doch samen een ontzettend leuke groep! De belevenissen die ik heb van de
afgelopen jaren, wil ik graag ook de aankomende
studenten mee laten maken. Mijn visie is dat te doen
met goede communicatie, dichtbij de studenten en
bedrijven te gaan staan. Samen met Marije en Suzanne heb ik er alle vertrouwen in dat wij van 2019
een geweldig jaar gaan maken!
• Jur Stam

Voorzitter

Chris van der Hulst is opgevolgd door Jur Stam
Ik denk dat die foto van de Ferrari die meneer Dijkers
(voor vele van ons niet onbekend denk ik) liet zien
tijdens de open dag van Inholland, mij overhaalde
Technische Bedrijfskunde te gaan studeren. Als Havo
broekie in de derde klas werd ik, Jur Stam, samen met
mijn klasgenoten een dag rondgeleid door Hogeschool Inholland Alkmaar. Daarbij kregen wij enkele
presentaties voorgeschoteld van diverse opleidingen.
Al vouwend van papieren vliegtuigjes namen wij kennis van verschillende aspecten van de opleiding TBK.
Wat mij blijkbaar zeer boeide en interesseerde, want
vanaf die dag heb ik TBK niet meer losgelaten.
Eén team, één taak. Het nieuwe bestuur zet zijn beste beentje voor
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Penningmeester

Secretaris

Mijn naam is Suzanne Nielen, 19 jaar oud en ik kom
uit Breezand. Ik werk op dit moment op de bloemen en planten afdeling van DEEN Supermarkten te
Breezand. Mijn hobby’s zijn voetbal en fitness. Na het
afronden van de havo ben ik begonnen aan de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool
Inholland Alkmaar. Momenteel zit ik in het derde jaar
en loop ik stage bij NRG in Petten.

Hoi allemaal,

Guido Koning is opgevolgd door Suzanne Nielen

Vanaf het begin van de opleiding ben ik al erg betrokken bij de studievereniging. Ik doe mee met alle
activiteiten, want die gezelligheid wil ik niet mislopen.
In het tweede studiejaar heb ik deelgenomen aan
de activiteitencommissie en heb met veel plezier de
introductieweek mogen organiseren.
De volgende stap zou zijn het deel uitmaken van het
bestuur. Ik had vanaf het begin van de opleiding al
het idee om in het bestuur te gaan, dus deze kans
heb ik dan ook met beide handen aangegrepen. De
studievereniging is een mooie manier om je netwerk
te vergroten en zorgt voor samenhorigheid tussen de
studenten. Het begint al bij de introductieweek, waar
de nieuwe studenten meteen al een gezellige groep
vormen. Door de studievereniging is er geen onderscheid tussen de verschillende studiejaren, iedereen
kent elkaar.
Ik ben erg enthousiast om het aankomende jaar,
samen met Jur en Marije, weer tot een groot succes te
maken voor de TBK-studenten en sponsoren.

Denise Brakenhoff is opgevolgd door Marije Bakker

Mijn naam is Marije Bakker, 22 jaar oud en woon in
Sjbekarspel. In mijn dorp ben ik actief bij de carnavalsvereniging. We organiseren een weekend lang leuke
activiteiten voor jong en oud. Zaterdag werk ik bij de
viswinkel in Hoorn. Hier werk ik al 7 jaar, waardoor ik
een band heb opgebouwd met de vaste klanten. In
het weekend drink ik een borrel met mijn vriendinnen en gaan we de kermissen af. Qua sport ben ik te
vinden in de zaal om te voetballen of in het zwembad
om baantjes te trekken.
Het komende jaar ga ik de functie secretaris vervullen.
Als derde jaarstudent van de opleiding Technische
Bedrijfskunde zie ik een functie binnen het bestuur als
een leuke en leerzame ervaring. Op dit moment ben
ik actief in het promoteam van de opleiding. Samen
met nog een aantal studenten proberen wij de opleiding op een z’n goed mogelijke en leuke manier te
promoten. Ook heb ik samen met Suzanne en Danny
een onvergetelijke introweek georganiseerd voor de
nieuwe studenten. Daarom kan een functie binnen
het bestuur natuurlijk niet missen op mijn CV.
Ik hoop er samen met jullie er een leuk, gezellig en
leerzaam jaar van te maken!
• Marije Bakker

• Suzanne Nielen
The TBK key to succes
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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

Introductieweek

Een goed begin van een nieuw studiejaar
De eerste week van het schooljaar betekent de introweek van technische bedrijfskunde: één week
vol met avontuur, nieuwe mensen en heel veel gezelligheid! De week begon op maandag met een
sportieve dag in Alkmaar, waarna de groep op dinsdag richting Terschelling vertrok tot en met
vrijdag. De introweek van 2019 was in een woord memorabel!
Maandag 3 september
De introductieweek start met een mooie dag. Een
voor een druppelen de begeleiders binnen, vol energie om er een gezellige week van te maken. Daarna
volgen de nieuwe studenten, die plaats nemen in het
lokaal. Vol smart zitten ze te wachten op wat er de
aankomende week komen gaat. Na een presentatie
van de voorzitter van de studievereniging komen
de docenten zich voorstellen, wat dus het moment
is waarop je te weten krijgt met welke docenten je
het de aankomende 4 jaar moet doen, valt mee hè?
Vervolgens nemen de begeleiders hun tentgroep
mee om ze een rondleiding te geven door het nieuwe
schoolgebouw. De ochtend is voorbij en we beginnen
met het middagprogramma. Vol goede moed vertrekt
iedereen naar de hockeyvelden om in teamverband
sterrenslag te spelen. Er wordt fanatiek gespeeld, om
uiteindelijk die eerste plek te bemachtigen. Een geslaagde eerste dag.

Samenwerking om de overkant te bereiken

Dinsdag 4 september
7:00 vertrekken vanaf Alkmaar Station, het blijft elk
jaar een vroegertje. Maar geloof het of niet, iedereen
was op tijd en de bus vertrok volgens schema. De
bus komt zelfs te vroeg aan op Den Oever, maar daar
stond natuurlijk ook iedereen al klaar. Vervolgens
volgt de route naar Harlingen. Dit keer kreeg een van
de twee bussen een gratis tour door Harlingen met interessante informatie over de historie van Harlingen,
bedankt buschauffeur. De bussen komen volgens
schema aan op Harlingen om de boot te pakken naar
het ó zo mooie Terschelling. Toch was het nog billen
knijpen of de auto die dacht ‘zelfstandig’ naar de boot
te kunnen rijden het wel zou gaan halen.
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De organisatie van 2018

Maar zoals altijd komt alles goed, ook in dit geval.
Eenmaal op Terschelling aangekomen kan de pret
beginnen. Iedereen haalt zijn fiets op en vertrekt in
groepen naar camping Appelhof. Op de camping
aangekomen richt iedereen zijn tent in, wordt de
muziek aangezet en zit de sfeer er al lekker in. Met
de zon in de lucht vertrekken de studenten met de
fiets om aan de welbekende kroegentocht te beginnen. Bij elke kroegen worden er twee vragen gesteld
die de studenten moeten beantwoorden. Natuurlijk
kunnen er ook gezelligheidspunten worden behaald,
die ook weer rijkelijk zijn uitgedeeld door de begeleiders. Voldaan fietst iedereen weer naar huis om aan
het avondmaal te beginnen. Dit keer staat er nasi op
het menu. De docenten schoven gezellig aan bij het
eten. Na het eten frist iedereen zich op en worden
de verkleedkleren uit de kast getrokken. Het thema
was “Carnaval”, waar iedereen leuke creaties op heeft
verzonnen. Na een borrel op de camping vertrekt
iedereen naar café de Stoep, waar de avond wordt
voortgezet.

Gezelligheid met als thema: Carnaval!

Woensdag 5 september
Na een geslaagde eerste avond, ontwaakt iedereen
uit zijn roes. Nadat iedereen zijn maag heeft gevuld
en weer is opgefrist, volgt de introductie van het programma van de dag. Voor de ochtend staat crazy 88
op het programma, waarbij de studenten een lijst met
opdrachten krijgen waarvan ze er zo veel mogelijk
moeten uitvoeren. Voor elke opdracht krijgen ze een
bepaald aantal punten. Bij dit spel worden ze op de fiets vrijgelaten op het eiland, waarna ze rond lunchtijd
op het strand moeten eindigen. Daar was de voorbereiding voor de strandspelen al in volle gang. Nadat
iedereen zijn lunch heeft genuttigd, start de sportieve
middag op het strand. De studenten spelen volleybal,
voetbal, discgolf en trefbal. Wederom een geslaagde
middag. Moe maar voldaan arriveren de studenten
op de camping. Bij het Wrakkenmuseum kan weer
worden aangeschoven, waar iedereen zijn maag vult
voor de volgende avond die gaat komen. Na het eten
wordt de gezelligheid voortgezet, waar het ene na
het andere drankje wordt gedronken. De ping pong
balletjes vliegen om je oren van alle bierpong spellen
die worden gespeeld. Ook woensdag was weer een
top dag.

Aangezien het nog steeds hard regende is iedereen
een cafeetje in gegaan om daar wat lekkers te eten.
In de tussentijd is de barbecueman Thijs Noom hard
aan het werk op de camping om de barbecue voor
te bereiden. Tussen de voorbereiding door aan het
duimen dat het stopt met regenen. Het zit mee en het
stopt met regenen. De docenten schoven ook aan bij
de barbecue, wat weer erg gezellig was. Na de barbecue vertrekt iedereen naar de kroeg, om de week met
een knallend einde af te sluiten. Iemand komt met
het leuke idee om er een nieuwe traditie in te gooien:
hoor je ABBA? Broek uit! Hier deden dan ook velen
aan mee, wat zorgde voor veel blote beentjes.

Het avondmaal in het Wrakkenmuseum

Alles voor de punten van het spel Crazy 88

Donderdag 6 september
De dag begint met een domper, de regen komt met
bakken uit de lucht. De nacht was ook al rumoerig
met alle regen die viel en wind die door de tenten
waaide. De organisatie deed snel een spoedberaad
met de begeleiders om een plan te bedenken hoe
de dag moet worden ingevuld. Hierbij is het moeilijke besluit genomen om de leukste activiteit van
de week te cancelen: het lasergamen, archery tag,
boogschieten en klimmen. In plaats daarvan is er een
duik genomen in het zwembad van Terschelling. Het
zwembad had niet gerekend op 100 enthousiaste en
hongerige studenten, wat heeft gezorgd voor een
overspannen medewerkster in het zwembad. Als we
geen eten krijgen in het zwembad, dan zoeken we
het ergens anders op.

Vrijdag 7 september
Iedereen ontwaakt uit zijn slaap om vol goede moed
het terrein op te ruimen. Boven verwachtingen in
is het terrein snel opgeruimd, waarna iedereen op
zijn fiets vertrekt naar de boot. Op de boot wordt
het een en ander aan slaap ingehaald en wordt de
week met elkaar afgesloten. Dan loop je in Harlingen
van de boot af, waarbij je denkt dat er niks meer mis
kan gaan. Dit was helaas niet het geval, de bus was
nergens te bekennen. Na enkele telefoontjes heen en
weer was de conclusie dat ze niet onderweg waren.
Dit werd wachten op de bus. Één voordeel: we kregen
er wel 3 in plaats van 2. Nadat de laatste studenten in
de bus stapten in Harlingen, kwam de introductieweek tot zijn einde.
Ik wil de begeleiders uit het tweede jaar ontzettend
bedanken voor hun inzet en het organiseren van de
leuke activiteiten! Ook hoop ik dat iedereen een leuke
week heeft gehad en vriendschappen heeft gesloten
die nog lang mogen duren. Inmiddels hebben we al
de introreünie gehad waar de foto’s zijn bekeken en
er nog een laatste borrel is gedronken op de introductieweek. Bedankt voor jullie gezelligheid!
Suzanne Nielen, Marije Bakker en Danny Heiting

TBKMagazine Maart 2019 11

Stage bij
ammeraal beltech

Van croissant tot de avondkrant, van koffers tot
pakketten. Op enig moment tijdens de levenscyclus
wordt bijna elk product getransporteerd door middel
van banden. ammeraal beltech is gespecialiseerd in
de ontwikkeling, productie, verkoop, distributie en
service van deze proces- en transportbanden. een
onderneming die op de wereldmarkt al vele jaren
een leiderspositie inneemt in lichte en middelzware
toepassingen.

ammeraal beltech producten zijn in feite in
elke industrie te vinden, vaak in zeer kritische
toepassingen. Dankzij onze ervaring, marktkennis en
engineering knowhow, zijn wij in staat oplossingen te
bieden.
bij ammeraal beltech zijn mogelijkheden om op HbO
niveau een stage- of afstudeeropdracht te vervullen.
Regelmatig hebben wij opdrachten op het gebied van
technische bedrijfskunde, Werktuigbouw en it.
ben jij op zoek naar een stage in Alkmaar/Heerhugowaard?
Neem dan contact op met ellen Hopman:
tel: (072) 575 12 12
Mail: ehopman@ammeraalbeltech.com

www.ammeraalbeltech.com

Studiereis China

Een must-do voor iedere TBK-student!
Het is nog even hollen, rennen, vliegen, en stressen vlak voor we gaan….. Alles gepakt, niets
vergeten?!?!? …. Toch wel alle papieren en visa in orde?!?!? … Alle give aways zoals stroopwafels
en chocoladeletters mee…?!?!? We komen een beetje tot rust bij een ‘bakkie koffie’ op Schiphol,
want het is zover: we gaan 12 dagen op studiereis naar China! Mick van der Randeraat van
Tata Steel laat ons een mail zien van zijn leidinggevende. Blijkbaar is ook bij Tata Steel niet
onopgemerkt gebleven dat een medewerker, én student van Inholland, op studiereis gaat
naar China. Hij krijgt waardevol advies over de vragen die hij zichzelf zou kunnen stellen
tijdens de bedrijfsbezoeken in China; de mail wordt onze leidraad als pilotgroep van TBK die
voor het eerst naar China gaat met als hoofdvraag: wat is in de nabije toekomst het relatieve
concurrentievoordeel van China t.o.v. Europa? En wat zouden wij nú in NL moeten doen om te
Pilot-reis
Naar China, voor het eerst…! En dat terwijl de opleidingen BBE (Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwmanagement) al ruim 10 jaar die kant op gaan. Het is
een kans dat we dit jaar mee kunnen en ons doel is
om te kijken of we met de contacten in China net zo’n
succesvolle reis kunnen samenstellen als de eerdere
TBK reis naar Zuid-Afrika. De insteek van deze internationale studiereis is hetzelfde: samenwerken met
een universiteit en studenten, bezoeken van bedrijven, lezingen, workshops en natuurlijk proeven van
de lokale cultuur. Ook de samenwerking met alumni
ontbreekt niet in deze reis.

Een bezoek aan de Chinese muur

Waarom China?
China is actueel zowel in de media als in de politiek.
Hoe vaak wordt China niet genoemd met plannen
als ‘One Belt One Road’ ofwel de Nieuwe Zijderoute
en de plannen van Xi Jingpin voor China 2021 en
China 2049. Ook komen we geregeld koppen tegen
als ‘Westen versus China: als we niet uitkijken, is het
straks game over’ (Yuri van der Geest in Duurzaam
Ondernemen) of ‘Nederland rolt de rode loper uit
voor China, maar denkt te weinig na over de gevolgen.‘ (De Correspondent). De vragen in de mail van
Tata Steel sluiten daar ook helemaal bij aan: Waarom
zou over tien jaar de concurrent van dit bedrijf in Europa nog bestaan? Wie is over tien jaar de kampioen
innovatie binnen de markt van dit bedrijf en zit die in
China of Europa? Genoeg om te ontdekken dus.
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Harbin
In Harbin werken we 4 dagen samen met de universiteit. De ontvangst is indrukwekkend, amper
bijgekomen van onze jetlag, worden we uiterst
formeel welkom geheten door een delegatie van
directieleden. De daaropvolgende dagen worden we
rondgeleid door Chinese studenten op de universiteitscampus en in hun stad; we bezoeken bedrijven,
musea en verbazen ons over de culturele verschillen.
’s Avonds belanden we als echte TBK-ers natuurlijk
ook nog in een karaokebar, overigens ook de favoriete
uitgaansgelegenheid van Chinezen!
Op de universiteit verzorgen wij Nederlanders twee
workshops: de marshmallow challenge en een interactieve workshop over de Nederlandse cultuur, met
een prachtige dronefilm van Inholland én Noord-Holland gemaakt door Mike Tesselaar. Het is met ruim 60
Chinese studenten in de zaal een enerverende middag, voor alle partijen. Eén van de Chinese docenten
bedankt ons na afloop met tranen in haar ogen voor
de interactie in de zaal, voor ons zo gewoon maar
voor hen blijkbaar heel uniek. Onze workshops vallen
overigens volledig in het niet bij alle activiteiten en
voordrachten die wij daar gepresenteerd krijgen, we
voelen ons zeer welkom! Na vier dagen scheiden onze
wegen: we nemen afscheid van onze nieuwe Chinese
vrienden maar ook van de andere opleidingen van
Inholland, op naar Shanghai!

Harbin - Op de foto met de studenten

Shanghai
In Shanghai worden we bij aankomst opgewacht
door een alumnus van TBK, Wouter Rinia, Accountmanager Engineering Asia bij Brunel. Wouter is sinds
4 jaar woonachtig en werkzaam in Shanghai en heeft
daarmee een groot netwerk waarmee hij een tof programma voor ons heeft samengesteld: we bezoeken
achtereenvolgens Prodrive, VDL en Holmatro en
krijgen een presentatie van Paramelt. General manager van Holmatro is óók een TBK alumnus, Jeroen
van den Bosch. De bedrijfsbezoeken geven ons stukje
bij beetje meer inzicht in China, de strategische plannen op politiek en economisch vlak en hoe er wordt
nagedacht over technologie en innovatie.
Shanghai lijkt overigens totaal niet op het China van
Harbin, we kijken onze ogen uit in deze hippe en
hypermoderne stad; met een fantastische skyline,
metrostelsel en flagshipstores. Veel westerser dan je
zou verwachten, maar toch ook tuktuks, drakenboten
en een gigantische fake-market…

Shangai - Op bedrijfsbezoek bij Holmatro

Het is leerzaam en boeiend om te horen hoe het
Wouter en Jeroen is verlopen na hun afstuderen bij
TBK en wat zij ons kunnen vertellen over het leven
en werken in China. Natuurlijk ontbreken ook hun
tips niet voor het kopen van een pak, waar we lekker
kunnen eten, hoe we binnenkomen in dé club van
Shanghai en interessante culturele uitstapjes zoals de
wedding market op zondagochtend waar ouders een
vrouw zoeken voor hun enige zoon. Het bezoek aan
een scheepswerf op zaterdagochtend waar met 1300
man een schip wordt gebouwd door DEME (en IHC)
maakt indruk, ook hier worden de cultuurverschillen
weer eens al te duidelijk. Zeker geslaagd is ook de dag
die georganiseerd is door onze DT-student en medereiziger, Bart Hoogland. We bezoeken een klant van
zijn werkgever Demaco, Wilstier Industries, lunchen in
de Chinese bedrijfskantine van Jiading Industrial Zone
en bezoeken Yesun Mould. Anders dan de eerdere bezoeken, spreken we hier niet met expats maar worden
we rondgeleid door het Chinese management van
deze bedrijven. Heel wat wijzer en moe van 4 hele
intensieve dagen, reizen we met zo’n 300 km per uur
per highspeedtrein in vier uurtjes naar het 1200 km
noordelijker gelegen Beijing.

Beijing - The Temple of Heaven

Beijing
In Beijing staan de meeste culturele hoogtepunten
op het programma, o.a. De Verboden Stad, het Plein
van de Hemelse Vrede, een Kungfu Show en natuurlijk
het beklimmen van de Chinese Muur! Ons beeld van
China wordt verder aangevuld door drie boeiende
ontmoetingen met Nederlanders die al geruime tijd
in China wonen en werken. We lunchen met architect
Wopke Schaafstal, die ons vervolgens rondleidt in
de Hutongs, de oude stad. Ook bezoeken we Boon
Edam, waar we een presentatie en rondleiding krijgen
van directeur Willem van de Nes en een presentatie
van 1421 Consulting, door Maxime Van ’t Klooster.
Door de uitgebreide gesprekken met deze drie heren
krijgen we een nog vollediger beeld van (én nog veel
meer vragen over) de culturele verschillen, maar zeker
ook het plan en daadkrachtige aanpak van de Chinezen om de ‘Chinese Dream’ waar te maken, wat ook
voor Europa grote impact zal hebben.
Na twaalf dagen China, reizen we terug met een heel
andere kijk op dit interessante land én een hoop
leuke en waardevolle contacten voor de opleiding
TBK. Op de terugreis realiseren we ook dat we een
missie hebben; medestudenten, collega’s, vrienden
en kennissen vertellen over China… China is enorm in
beweging, op allerlei fronten en met een snelheid die
we in het huidige Europa niet gewend zijn. Het is onze
overtuiging dat vroeg of laat iedereen hier met China
te maken krijgt; als concurrent, klant, leverancier,
werknemer of werkgever… En dus daarom is wat ons
betreft de China studiereis een Must-Do voor iedere
TBK-er die daartoe de kans krijgt!
We zijn een stukje wijzer…. Maar het antwoord op de
hoofdvraag? die hebben we nog niet… Wat we nu
wél heel zeker weten, is dat het de juiste vragen zijn
om jezelf te stellen!
Interesse?
Meer info over wat er mogelijk is op het gebied van
Internationalisering kun je terecht bij Mara Slootmaker (mara.slootmaker@inholland.nl).
Wil je meer info over of je aanmelden voor de studiereis naar China in okt/nov 2019, dan kun je mailen
naar Annemarie Hoffman (annemarie.hoffman@inholland.nl) of Nol Graas (nol.graas@inholland.nl).
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Stage lopen bij een
toonaangevend
bedrijf? Een kickstart
van jouw Carrière in
de energie? Kom
kijken naar de
mogelijkheden!

Baker Hughes GE
Ondanks dat wij een van de grootste service providers zijn op de markt van gas/olie/groene
energie zijn wij nog niet erg bekend onder de studenten van hogeschool Inholland. Door de
vele afdelingen en specialismen binnen Baker Hughes zijn er tal van mogelijkheden voor
stagiaires.
Baker Hughes is een amerikaans bedrijf dat in 2017 is samengegaan met General Electric. We
werken dan ook met grote namen binnen de markt als Exxonmobil, Shell, BP, Total en Chevron.
Onze vestigingen in Nederland ondersteunen alle vestigingen en projecten in Europa.
Baker Hughes draagt groots bij aan de energietransitie. Zaken als duurzaamheid en milieu zitten
in onze bedrijfscultuur gebrand. Wij werken niet alleen in de gas en olie maar ook in groene
energie met windmolens, geothermie, turbines en nog veel meer.
Wil jij weten wat jij kan betekenen voor Baker Hughes GE en het milieu? Of wil jij juist weten
wat wij kunnen betekenen voor de boost van jouw carriere? Kom ons dan opzoeken op het mix
en match event of neem contact met ons op: Michel.Heidbuurt@bakerhughes.com
+3161250 8779 of Ted.Schotten@bakerhughes.com +31621813894

“
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

Alumni aan het woord

Een terugblik met Lucas Verhagen

Wat brengt de toekomst voor een technische bedrijfskunde student? Wij vroegen het Lucas
Verhagen. Lucas studeerde in 1983 af de Hogeschool Alkmaar. Hij is nu werkzaam als Senior Lead
Tutor en Senior Lead Auditor Kwaliteit en Veiligheid/Arbo bij B.ureau Veritas Nederland.
Wie ben je (personalia) en wat doe je (bedrijf, functie, inhoud functie)?
“Ik ben Lukas Verhagen, 55 jaar oud en inmiddels
al weer 20 jaar werkzaam bij Bureau Veritas Nederland. Bureau Veritas is een wereldwijde professionele
dienstverlenende organisatie op het gebied van o.a.
metingen, inspecties, validaties, testen, classificatie,
(technisch) advies, certificering en training, primair
gericht op de aandachtsgebieden kwaliteit, veiligheid,
gezondheid, milieu en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Mijn functie is Senior Lead Tutor en Senior Lead Auditor Kwaliteit en Veiligheid/Arbo. In mijn rol als Senior
Lead Tutor geef ik (open en/of incompany) trainingen
op het gebied van management-systemen gebaseerd
op diverse normen/richtlijnen, zoals o.a. ISO 9001, ISO
14001, OHSAS18001/ISO 45001 in binnen- en buitenland. Hierbij moet je denken aan o.a. het opzetten en
verbeteren van een managementsysteem, het trainen
en coachen van kwaliteitsmanagers, het trainen en
coachen van (interne en externe) auditoren.
Als Senior Lead Auditor voer ik (certificatie-) audits uit
bij diverse organisaties gebaseerd op kwaliteits- en
veiligheids-/arbo-normen

Wat is het leuke/aantrekkelijke aan je huidige
functie?
“Alle dagen zijn anders. Geen dag is hetzelfde, ondanks het feit dat trainingen en ook audits dezelfde
structuur en inhoud hebben. Maar elke groep is
anders, elke organisatie is anders. Elke dag ontmoet ik
nieuwe mensen en kijk ik in de ‘keuken’ van de meest
uiteenlopende organisaties. Van familiebedrijf tot
multinational.
Van productie-organisatie tot (semi-) overheids- en
non-profit-organisatie. In mijn rol van Tutor/trainer
draag ik iets van mijn kennis, kunde en ervaring over
aan anderen, zodat ze beter kunnen worden. In mijn
rol als Auditor houd ik de ‘spiegel’ voor, waardoor
organisaties hun bedrijfsvoering verder kunnen optimaliseren.”

Uitreiking diploma BK4B, Lukas Verhagen tweede van rechts
(Alkmaar, 3 juni 1983)

Lukas Verhagen
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In welk jaar ben je met de opleiding gestart en
waarom heb je gekozen voor de opleiding TBK?
“Dan moeten we terug gaan naar 1979. Ik maakte
deel uit van de tweede lichting. Het jaar ervoor (1978)
was men gestart met één klas. Wij startten met twee
klassen van elk ongeveer dertig studenten. De reden
dat ik met de opleiding ‘HTS Bedrijfskunde’ begon
(zoals het toen nog heette), was dat ik een functie/
werkgebied voor ogen had, waarvoor men een brede
opleiding eiste. Bedrijfskunde sloot hier mooi bij aan.
Uiteindelijk ben ik een hele andere kant opgegaan na
mijn studie!”

Wat is je het meest bij gebleven van de opleiding
(anekdotes)?
Na zoveel jaren is dat niet zo eenvoudig, maar wat
ik me nog kan herinneren zijn de woorden die de
toenmalige directeur ons meegaf op de eerste dag
van de opleiding. “Kijk goed naar links en naar rechts,
kijk wie er naast je zit. De kans is groot dat ze over vier
jaar niet meer naast je zitten”. Dit gaf hij de studenten
mee om aan te geven dat de opleiding niet zomaar
iets was. Je moest er wel iets voor doen. Er werd wel
iets van je verwacht. Uiteindelijk heeft hij wel gelijk
gehad. Onze lichting begon met 2 klassen van elk ca.
30 studenten. Na vier jaar waren er twee klassen over
met in totaal 33 man!”
“Verder zie ik nog de lange gangen voor me, waar
je Brinkman zag lopen. Van het kantoortje, waar hij
samen met o.a. Van de Wal zat, liep hij dan op zijn
dooie gemakkie met een hele stapel papieren onder
zijn arm naar het lokaal waar hij les moest geven. Wat
er uiteindelijk allemaal in die stapel zat, daar zijn we
nooit achter gekomen, maar of hij het echt gebruikte,
wij hadden het gevoel van niet!”
Wat vond je het vreselijkste vak en wat het leukste
vak en waarom?
“Een vreselijk vak is een misschien niet het juiste
woord, maar een vak als Operational Research was
nou niet een geliefd vak bij velen. Waarom? We
konden ons niet voorstellen wat je er mee zou kunnen doen. Een vak waarbij ik meer een beeld kon
vormen om later iets mee te kunnen en dat mij meer
lag was o.a. Arbeids- en Proceskunde.”
De bokaal voor beste docent gaat volgens mij naar…?
“Er zijn vele docenten geweest die ik heb gehad. Om
nou te zeggen welke de beste was, dat is moeilijk.
Maar de docenten die ik me na al die jaren nog kan
herinneren hebben blijkbaar toch iets meer betekend
voor mij dan de andere. Zo noem ik Theo Hoogkamer
(helaas te jong overleden), Brinkman, Van der Wal en
Gerrit van Weelden.”
Wat heb je tijdens de opleiding geleerd waar je
tijdens je latere werkende carrière veel aan hebt
gehad?
“Te veel om op te noemen, maar waar ik veel aan heb
gehad was het gebruik van de ‘helicopterview’. Bij
activiteiten binnen afdelingen en/of organisaties het
grotere geheel helder hebben. Afstand nemen. Daarnaast is het vak ‘kwaliteitsbeheer’ een basis geweest
voor mijn verdere carrière. Hierin heb ik me verder
gespecialiseerd door o.a. de PHBO-opleiding Quality
Engineer te volgen. Zeker de laatste 15 jaar is ook ‘proces-denken’ onlosmakelijk met mijn werkzaamheden
verbonden. Niet alleen in mijn rol als Trainer/Auditor,

Ontvangen diploma uit handen van de heer Brinkman (Alkmaar, 3 juni 1983)

maar ook als lid van de Nederlandse normcommissie
bij het opstellen van de ISO 9001-kwaliteitsmanagementsyste emnorm, speelt procesbenadering een
essentiële rol.”
Bij welke bedrijven heb je gewerkt, voordat je bij
je huidige werkgever terecht kwam en wat was/
waren je functie(s) bij die bedrijven?
“Na de HTS moest ik eerst in militaire dienst. Dat was
in die tijd (begin jaren 80) een verplichting. Terwijl
ik na de HTS graag had willen doorstuderen (ook
Bedrijfskunde) aan de TU Twente. Van een verdere
studie is niets gekomen, want begin 1985 ben ik
gaan werken in de Nederlandse vliegtuigindustrie.
Uiteindelijk heb ik ruim 11 jaar gewerkt bij Fokker
op Schiphol-Oost. Hier ben ik in aanraking gekomen
met kwaliteit en veiligheid. Vakgebieden waar ik me
verder in heb gespecialiseerd door aanvullende studie
en opleidingen. De functies waarin ik heb gewerkt
waren o.a. interne auditor (eindlijnenbedrijf ), assistent Hoofd Kwaliteit (onderdelenbedrijf ), groepsleider
binnenkomstcontrole (onderdelenbedrijf ), groepsleider auditgroep (onderdelenbedrijf ), Quality Engineer
(engineeringsorganisatie). Na het faillissement van
Fokker in 1996 heb ik een jaar het project begeleid
om ISO 9001 (en QS9000 en VDA-6 – automotivenormen) in te voeren bij MEE, een Japanse organisatie
binnen de automobielindustrie.”
Bedankt voor je medewerking!
“Ik vond het leuk en een eer om als eerste een
bijdrage te mogen leveren voor de Nieuwsbrief voor
de Alumni.”
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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

Mix en Match

Netwerken met onze sponsoren

Op woensdag 28 november 2018 zijn bedrijven en de studenten Technische Bedrijfskunde met
elkaar in contact gekomen, tijdens het kleine Mix & Match Event van 2018. In restaurant De
Hertenkamp, in Alkmaar, hebben tien bedrijven plaatsgenomen voor de rondetafelgesprekken
met de 120 aanwezige studenten van Inholland Alkmaar. In dit artikel blikken wij terug op een
zeer geslaagde en leerzame dag!
Vanaf 12:30 uur waren alle bedrijven van harte
welkom in restaurant De Hertenkamp, om het event
te beginnen met een lekkere kop koffie en een verzorgde lunch. De bedrijven mochten plaatsnemen bij
een tafel, of een statafel naar keuze en hier konden zij
zich op hun gemak stationeren voor de komst van de
studenten. Eén voor één kwamen de vertegenwoordigers van de volgende bedrijven binnen; ERIKS, HVC
Groep, De Wilde Ingenieurs Groep, Klaver Giant Groep,
GP Groot, KIM Plus Delta, EFC Filtration, Spruit Transmissies, NRG en Hoogewerf Engineering.

Na afloop van de pitches mochten alle studenten
bij de bedrijven aan tafel plaatsnemen en zaten alle
vertegenwoordigers en studenten klaar voor de
start van de rondetafelgesprekken. Tijdens deze dag
waren er in totaal vijf rondetafelgesprekken, van elk
20 minuten lang. Bij de rondetafelgesprekken konden
de studenten vragen naar meer informatie over het
bedrijf en naar mogelijke stageplaatsen die zij aanbieden. Bij de eerste drie rondes, van de rondetafelgesprekken, waren de studenten vast ingedeeld bij
een bedrijf. Bij de vierde en de vijfde ronde mochten
de studenten, op basis van hun eigen interesse, een
bedrijf uitkiezen, waar zij graag plaats zouden willen
nemen.
Als afsluiting van een zeer geslaagde dag was er
een borrel, met een hapje en een drankje, voor alle
aanwezigen. Dit was een goede gelegenheid voor de
studenten om met elkaar te spreken over hun ervaringen en was er de mogelijkheid om nog verder in
gesprek te gaan met één of meer vertegenwoordigers
van de bedrijven.
Wij als organisatie vonden het erg leuk om deze dag
te organiseren en hebben hier veel van geleerd. Wij
willen De Hertenkamp, de bedrijven en alle studenten
bedanken voor jullie inzet en enthousiasme op deze
mooie dag!
Erik de Koning en Laura Beltman

De opening van het kleine Mix en Match

De studenten van Inholland Alkmaar waren erg
enthousiast bij binnenkomst en waren eerder dan
verwacht. Bij binnenkomst van alle eerstejaarsstudenten werden zij verdeeld in groepen, die verspreid
waren over alle bedrijven in de rondetafelgesprekken. Toen alle studenten aanwezig waren konden de
bedrijven beginnen met het houden van een korte
pitch. In deze anderhalve minuut durende pitch mochten de bedrijven de studenten enthousiast maken
voor een gesprek bij hun tafel.
De Hertenkamp als prachtige locatie

up
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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

Stagiairs aan het woord
‘De ideale stage- of afstudeerplek!’

Stageplekken en afstudeeropdrachten wil je gewoon 100% goed voor elkaar hebben. Ze kunnen bepalend zijn voor
je carrièrestart, terwijl je slechts enkele kansen krijgt! EFC Filtration weet dat als geen ander. Met technische
uitdagingen, ervaren begeleiders en uitzicht op meer vind je hier alles wat je zoekt. Derdejaars TBK-studenten Jur
Stam & Chris Kemmeren delen hierbij hun ervaring.
Chris en Jur lopen stage op verschillende afdelingen. Chris zit op de marketing afdeling en doet onderzoekt naar de
positionering van EFC in de markt. Jur daarentegen op de afdeling Engineered Solutions en is bezig met het
optimaliseren van de projectprocessen. ‘Wij vonden het erg fijn dat EFC Filtration een op maat gemaakte stage
voor ons realiseerde’ merkten Jur en Chris op. Ondanks dat EFC een klein bedrijf is, beschikken zij over genoeg
variatie als het gaat om stageopdrachten.
DE OPDRACHT: Positionering in de markt
Hoe creëer je interesse bij de klant zodat de klant naar
EFC komt? Dat is de vraag waar de mijn stageopdracht
over gaat. EFC heeft de laatste jaren een omslag gehad
in haar visie, van oudsher was het een handelsbedrijf
dat filters slim inkocht om ze met een marge door te
verkopen. Doordat het in de laatste jaren voor iedereen
makkelijker is geworden om zelf goedkoop een filter in
te kopen moest het businessplan veranderen. EFC is
zich gaan richten op het leveren van het totaal pakket,
dit wil zeggen het ontzorgen van de klant. Het
onderhoud, logistiek maar ook reinigen van de filters is
hierbij gaan horen. Door deze verandering moest ook
de positionering in de markt aangepakt worden, een
ideale opdracht voor een stagiair.
Bij EFC krijg je veel verantwoordelijkheid en wordt je
zoveel mogelijk in de organisatie betrokken. Om een
voorbeeld hiervan te geven ben ik met de directeur Leo
den Brok mee geweest naar klanten en prospecten om
te kijken wat voor beeld zij van EFC hebben. Dit was
voor mij een uiterst leerzame ervaring. Mede door deze
praktijk ervaring kon ik de huidige positionering van EFC
in de markt bepalen.
Over de gewenste positionering in de markt heeft het
bedrijf natuurlijk zelf ideeën maar niet alle kennis,
daarom heb ik de mogelijkheid gekregen van EFC om
externe gespecialiseerde bedrijven hiervoor te
benaderen om met hun kennis de optimale
positionering voor EFC in kaart te brengen.

Eén van de oplossingen om meer interesse te wekken
bij de klanten en een verschuiving te creëren in de
positionering van EFC was het opzetten van een
professioneel LinkedIn profiel die wekelijks geüpdatet
werd. Hierin werd getoond dat EFC het totaal pakket
voor alle filterinstallaties kon leveren om zo te klant
volledig te ontzorgen. Doordat deze oplossing gelijk
werd geïmplementeerd gaf dit mij het gevoel dat ik van
waarde was voor de organisatie. Dat motiveert en zorgt
voor een leuke maar vooral ook leerzame stage bij EFC
Filtration. Chris
Wat doet EFC?
EFC Filtration levert van oudsher lucht-, gas- en
vloeistoffilters. Later zijn hier levering van
filtratietoebehoren, complete filterinstallaties, turnkey filtratieprojecten en onderhoudsdiensten bij
gekomen. EFC is hiermee uitgegroeid tot een
industrieel dienstverlener op het gebied van filtratie.
Stage bij EFC
Een stage bij EFC Filtration is een manier om EFC van
binnenuit te leren kennen en jezelf onder te
dompelen in onze sector, filtratie. Je wordt betrokken
bij concrete projecten die op basis van je interesses
en capaciteiten worden geselecteerd. Door je
dagelijkse samenwerking met de werknemers van
EFC, die allen professionals in hun vakgebied zijn, krijg
je meer inzicht in onze sector. Je krijgt directe
ondersteuning van een supervisor en mentor. We
doen dit om ervoor te zorgen dat je het meeste uit
jezelf kunt halen en zoveel mogelijk ervaring op doet.

de juiste projecten worden gedeclareerd. Hierdoor
konden de arbeidskosten op de nacalculatie in harde
cijfers worden uitgedrukt, die op feiten zijn
gebaseerd.

DE OPDRACHT: Zicht in arbeidsuren
Bij EFC houd ik mij bezig met het optimaliseren van
het projectproces. Onder projecten verstaan we een
voor de klant op maat gemaakt product. Op de
afdeling Engineered Solutions, waar projecten
worden gerealiseerd, ben ik bezig met het inzichtelijk
maken van bedrijfsgegevens. Voor EFC is het
belangrijk om bij projecten een goede voor- en
nacalculatie te kunnen maken. Om dit te kunnen
doen is het van belang om alle mogelijke kosten in
kaart te brengen.

DE STAGE: Uitdagend, zelfstandig en boeiend
Tijdens mijn onderzoek zijn er veel momenten
geweest waarbij ik met mijn opdrachtgever om tafel
heb gezeten. Het prettige dat je wekelijks contact
hebt met zowel je opdrachtgever (voor de inhoud) als
je begeleider van EFC (voor de stagebegeleiding).
Verder doet EFF geen moeite met je mee te nemen
in het proces. Zo ben ik nauw betrokken geweest bij
interne projectvergaderingen en meetings met
klanten en leveranciers. Zelfs als dat op locatie is in
Emmen.
EFC is een klein en heerlijk informeel bedrijf. Heb je
iets nodig? Stap je gewoon bij ze kantoor binnen. Die
zelfstandigheid wordt dan ook van jou verwacht,
want je werkt samen als een team. Even een handje
tillen in het magazijn of een pakketje naar Den Helder
brengen? Geen probleem, dan ben je ook even uit je
dagelijkse sleur ;) . Jur

EFC zag namelijk dat de voor- en nacalculaties
regelmatig van elkaar verschilde. Tijdens mijn
onderzoek ben ik erachter gekomen dat EFC niet
volledig in kaart heeft wat de exacte gemaakte
arbeidskosten zijn geweest per project. Het was
onduidelijk hoeveel uur medewerkers hadden
gewerkt aan een specifiek project. Hierdoor waren de
gecalculeerde arbeidskosten al niet na te trekken.
Door onder andere een urenregistratie op te zetten,
werd er inzicht verkregen in de gemaakte uren van de
werknemers en konden de exacte arbeidskosten op
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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_advertentie 04-04-2016_druk.indd 1
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HVC LEVERT

DUURZAME
ENERGIE
KRINGLOOPENERGIE.NL

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

Jong Ondernemen
“De Wonderzetter”

“Met een bovenkant van luxe bamboe en een onderkant van microvezel combineert de
Wonderzetter gebruiksgemak en design. Of u nou uw tafel wilt beschermen tegen vocht en
krassen of opzoek bent naar een stijlvolle toevoeging aan uw huis, de Wonderzetter is geschikt
voor iedere gelegenheid. Voeg een persoonlijke gravering toe om uw Wonderzetter een eigen
draai te geven. Geef een setje weg als gift, verras je buren of houd het lekker voor jezelf.”
Bovenstaande tekst vat het beste de Wonderzetter samen. De toevoeging van microvezel was een
unicum in de markt van onderzetters. Binnen een
periode van twee maanden, in combinatie met
maatschappelijke activiteiten als schilderworkshops,
heeft Wonderzetter SC maar liefst 470 Wonderzetters
mogen leveren aan meer dan 60 verschillende afnemers. De persoonlijke gravering bleek tijdens verkoop
onze Unique Selling Point te zijn. De lasergraveerder
draaide overuren met meer dan 50 creatieve designs.
Een primeur in de lokale kranten in combinatie met
een vlekkeloos draaiende webshop heeft veel verkopen veroorzaakt. Met een levertijd van maximaal twee
weken in een duurzaam ogende verpakking hebben
onze klanten een luxe en klantspecifiek product mogen ontvangen.
Uiteindelijk heeft Wonderzetter SC een nettowinst
weten te behalen van €6,84 per aandeel (34,2% rendement).

De innovatie op het gebied van onderzetters

Ook hebben wij onze loonkosten en gemaakte winst
van geschilderde onderzetters gedoneerd aan twee
buurthuizen te Langedijk en Heerhugowaard. Dit is
een prestatie waar wij, en onze aandeelhouders, trots
op zijn!
Rinus Kruijer, Lucas Koeleman, Tycho van Etten, Pieter
Bos en Mike Tesselaar.

Wonderzetter - Een bovenkant van luxe bamboe en een onderkant van microvezel
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“Prásino”
Bauke, Pim, Mark en ik diende als eindproject voor de opleiding Technische Bedrijfskunde een
innovatief en duurzame eigen onderneming op te starten. Na meerdere brainstormsessies
kwamen wij met het idee om een product met Cannabidiol (CBD) te gaan ontwikkelen. Echter
zagen wij ook een uitdaging om school te overtuigen van een product met een derivaat van de
cannabisplant. Deze plant draagt immers het stigma van drugs en drugs zijn per definitie slecht
voor mensen. Na meerdere gesprekken met de begeleiders hebben wij hen overtuigd van de
heilzame eigenschappen van CBD, waarna het plan werd goedgekeurd. Bij de formulering van ons
plan hebben wij uiteraard de Warenwet tot op de regel nauwlettend gevolgd.

En zo werd Prásino (Latijn voor groen) realiteit.
Prásino maakt ’s wereld eerste CBD superfood combinatie. Deze gezonde duurzame producten worden in
poedervorm door de dagelijkse portie yoghurt, kwark
of smoothie gemengd. Uiteraard werd en wordt
enkel en alleen in een strikt HACCP-gecertificeerd lab
geproduceerd.

Vanaf de officiële goedkeuring op 27 september
2018 tot aan de beëindiging van het project Jong
Ondernemen op 30 januari 2019 is Prásino uitgegroeid tot een herkenbaar internationaal gewaardeerd
merk. Niet alleen in Nederland wordt Prásino namelijk
verkocht. Ook in Londen, Los Angeles, Las Vegas, St.
Tropez en omstreken zijn er mensen die ervaring hebben met de producten van Prásino. Dit heeft ervoor
gezorgd dat we met een sterk stijgende omzet van
circa €3200, maar liefst 33% rendement hebben mogen uitkeren aan onze aandeelhouders.
De waardering voor de Prásino producten uit zich in
het feit dat er meerdere herhaalbestellingen worden
geplaatst door de consumenten. Eenmalige klanten
zijn zo veranderd in vaste afnemers. Van een aantal
van deze vaste klanten weten we wat Prásino voor
hun gezondheid betekent, wat ons tot op het bot
heeft geraakt. Met deze missie zijn we Prásino gestart,
én mede hierdoor is er een doorstart gemaakt.
Lester Rietveld
Algemeen directeur
Prásino CBD Solutions B.V.
Voor meer informatie over Prásino:
www.Prasinocbd.com

’s Werelds eerste combinatie tussen CBD en superfoods
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“NFC-Connext”
Is het niet opmerkelijk dat in een wereld waarin wij ons allemaal inzetten voor een beter milieu;
wij onze connecties beginnen door gegevens uit te wisselen via een milieubelastend visitekaartje?
Dat vinden wij van NFC-Connext ook. En daarom hebben wij de Connext ontwikkeld!
NFC-Connext is een studenten onderneming die in
het afgelopen halfjaar de Connext succesvol op de
markt heeft gezet. De Connext is een innovatieve &
duurzame visitekaartjeshouders. Zo maakt de Connext gebruik van de draadloze techniek ‘NFC’ om snel
en eenvoudig informatie te delen.
Met de Connext wordt binnen één seconde uw
LinkedIn, website, contactinformatie of andere informatie verstrekt op de telefoon van de ontvanger.
Dit zorgt ervoor dat fysieke visitekaartjes bijna niet
meer nodig zijn en dat uw gegevens direct aan het
netwerk van uw connectie worden toegevoegd!
Een ander voordeel van de Connext is dat hij gebruikt maakt van herschrijfbare NFC-passen. Hierdoor worden uw gegevens dynamisch. Verandert u
bijvoorbeeld van functie? Dan kunt u nu uw gegevens
digitaal aanpassen, terwijl u vroeger terwijl u vroeger
al uw visitekaartjes weg kon gooien.
Door al deze innovatieve functies worden er jaarlijks gemiddeld talloze visitekaartjes per gebruiker
30 TBKMagazine Maart 2019

bespaard. Daarnaast is de Connext gemaakt van het
milieuvriendelijke en volledig afbreekbare materiaal
PLA met houtvezel. Dit zorgt ervoor dat de Connext
erg duurzaam is.
Omdat er in het afgelopen halfjaar veel vraag is geweest naar de Connext, gaat
NFC-Connext een doorstart maken en haar assortiment uitbreiden.
Momenteel verkennen wij meerdere toepassingen in
de zakelijke markt, denk hierbij o.a. het snel delen van
Wi-Fi op kantoor, brochures digitaal delen en andere
bronnen van informatie.
Samenwerken of kijken wat wij voor u kunnen
betekenen?
www.NFC-Connext.nl of stuur een e-mail naar
Contact@NFC-Connext.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

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 Rotterdam
De Leukste stad van Nederland

Drie dagen, één stad, één studievereniging en 48 studenten. Dat klinkt al als een succesformule
en dat was het ook! Op 22, 23 en 24 november heeft de binnenlandse studiereis weer plaats
gevonden, dit jaar naar het prachtige Rotterdam.
Op donderdagochtend 22 november verzamelde
zich op verschillende plekken in Noord-Holland
groepjes studenten van Technische Bedrijfskunde.
Startklaar om richting Rotterdam te vertrekken. Om
9 uur werden wij verwacht bij Wesseling Logistics
in Sassenheim. Wesseling Logistics is een écht familiebedrijf. Wesseling Logistics is een distributeur en is
actief in Noord- en Zuid-Holland. Daarnaast beheert
Wesseling Logistics verschillende distributiecentra
voor onder andere gevaarlijke stoffen en zorgproducten. Bij aankomst kregen we een presentatie
gevolgd door een rondleiding door een warehouse
en de ladingdocks.
Na Wesseling Logistics reisden de groep door naar
Euro-Caps in Rotterdam. Euro-Caps is internationaal
de leidende partij in koffiecapsules voor de Nespresso
en Dolce Gusto machines. Euro-Caps levert haar
capsules over de hele wereld. Het is een jong bedrijf
dat hard groeit en waar nog vele kansen voor zijn. Het
bedrijfsbezoek werd afgetrapt met een presentatie,
gevolgd door een rondleiding waarbij de groep in
tweeën werd gesplitst. Beide fabrieken van Euro-Caps
werden bezocht tijdens de rondleiding, deze werd
natuurlijk afgesloten met een heerlijk kopje koffie!
Na Euro-Caps reisde we door naar de binnenstad
van Rotterdam en het hostel. Toen de kamers waren
verdeeld en iedereen weer een beetje was opgefrist
gingen we op weg naar Happy Italy voor een heerlijke
Italiaanse maaltijd. Na Happy Italy was het voor iedereen een vrije avond waar 100% van genoten is.

Vrijdagochtend was er voor iedereen ruimte om te
ontbijten waar de meeste dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Om 11 uur zou de boot vertrekken voor
een prachtige rondvaart door de Rotterdamse haven.
Op het nippertje is het ons gelukt om met z’n allen de
boot te halen, de een iets frisser en fruitiger dan de
ander. De boottocht ging door de Rotterdamse haven,
waar we meer leerde over hoe de haven in elkaar zat
en de geschiedenis van de stad. Op de boot waren
genoeg mogelijkheden voor lekkere broodjes en kopjes koffie en daarom volgens velen de meest relaxte
stadstour ooit.
In de middag was er gelukkig nog ruimte voor een
uiterst sportieve activiteit: Glowgolf. In groepjes van
zes ging iedereen de strijd met elkaar aan voor een
mooie prijs. De spanning was om te snijden maar
uiteindelijk is er één overduidelijke winnaar naar
voren gekomen: Bastiaan Brouwer won met slechts
37 slagen op een parcours van 15 banen de Glowgolf competitie en kreeg daarom zijn naam (BAS) in
chocoladeletters cadeau. Ook voor de nummers twee
– Thijs Noom – en nummer drie – Mark Stam - was
er een mooie prijs geregeld. Na het Glowgolf was
iedereen weer vrij om te gaan en staan waar ze wilde
en ontmoetten de meeste elkaar ’s avonds weer in
de kroeg onder het genot van een heerlijke koude
tarwesmoothie.
Zaterdag was de dag dat iedereen weer naar huis
ging. Na een stevig ontbijt in het hostel heeft iedereen zijn spullen weer ingepakt en is iedereen weer
richting huis vertrokken. Wij kijken als organisatie
terug op een zeer geslaagde reis waarbij we alleen
maar hebben genoten. Wij snappen nu wel waarom
CNN Rotterdam heeft uitgekozen tot de leukste stad
van Nederland. Iedereen die mee was bedankt!
Groetjes, Renate en Femke

0
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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!

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

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

Workshop KIM Plus Delta

Hoe staat het met jouw asset (project)?
Vanuit de Studievereniging van TBK was het briljante idee ontstaan om derdejaars studenten, die
midden in hun project Assetmanagement & Logistiek zitten, een intervisie bijeenkomst aan te
bieden bij een ervaren asset management data analist, genaamd KIM Plus Delta.
Zij zijn gevestigd in een kantoorpand in Velsen-Noord
en zijn sterk groeiend, niet alleen in activiteiten, maar
tevens in hun personeelsbestand. Zo hebben reeds
meerdere studenten boeiende stageopdrachten
uitgevoerd en de organisator van deze dag, Chris
van der Hulst, was geen uitzondering en was zeer te
spreken over KIM Plus Delta.
Deelname aan deze middag in november was overweldigend. Maar liefst elf studentgroepen gaven acte
de présence. Doel van de bijeenkomst was veelzijdig.
Studenten kregen zo een indruk waar een dergelijk
bedrijf zich mee bezig houdt en welke rollen er vervuld kunnen worden in een professioneel asset management onderneming. Bovendien konden studenten
onderling asset management ervaringen uitwisselen
en project advies vragen aan KIM Plus Delta. Deze
laatste kreeg op deze manier een mooie indruk van
waar onze studenten zich bij welke bedrijven mee
bezig houden. Tot slot heeft iedereen mooi kunnen
netwerken en wellicht belangrijke contacten kunnen
opbouwen voor de toekomst.

Industrt 4.0 - Cyber Physical Systems

Hierna waren de studenten aan zet om in een intervisiesessie project informatie uit te wisselen en hun
kennis uit te breiden. Dit werd kort en bondig door de
projectgroepen gepresenteerd aan de gehele zaal.
Bij het afsluitende drankje (met écht Brabants bier)
leek iedereen welvoldaan na een bijzonder leerzame
middag.
Met dank aan Chris van der Hulst, KIM Plus Delta en
de enthousiaste deelnemende studenten. Wat ons
betreft voor herhaling vatbaar!
Remko van Russen Groen - docent onderzoeker asset
management.

Smart Industry by KIM Plus Delta

Na ontvangst met koffie en koek, werden we verder
getracteerd op twee leerzame lezingen over Industry
4.0, asset data management en predictive maintenance. Met name de lezing over Bavaria (Brabants
lekker bier!) sprak eenieder aan, met name ondergetekende die uit de directe bosrijke omgeving van
Bavaria komt. KIM Plus Delta werkt hier met voorspellende storingsensoren aan een indrukwekkende
verpakkingslijn en gaf eerlijk aan dat zij zelf ook veel
opsteken in dit nog relatief nieuwe, maar uiterst
belangrijke pioniersdomein.

PS Studenten die stage willen lopen, willen studeren
of derdejaars onderzoeksopdrachten zoeken op Industry 4.0 `terrrein van de toekomst` zoals Predictive
Maintenance, Internet of Things, Big Data, sensortechnologie, worden uitgenodigd dat te melden. Met tal
van bedrijven zijn we high-tech onderzoeksprojecten
aan het opstarten in samenwerking met onze lectoren.
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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 6 april 2019
Open avond - woensdag 13 februari 2019
Open avond - woensdag 5 juni 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! «

