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Vrouwen in de techniek

Vooruitblik
Beste lezer,
Namens het bestuur Stam presenteer ik u onze tweede
2019 editie en tevens nummer 17 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. We trappen af met wat ons een leuke uitdaging
was: Het vernieuwde Mix en Match event. De lat nog hoger proberen te leggen van een goed lopend evenement
was toch even spannend. We kunnen terugblikken op een
geslaagd evenement en kijken uit naar de volgende!
Naast het Mix en Match komen ook de activiteiten Antwerpse bootcamp, buitenlandse reis Krakau, introductieweek, reis naar Stuttgart en de studiereis naar China aan
bod. In het China verslag wordt u (letterlijk) meegenomen
met de reis door het impulsante land. Vele activiteiten
waren niet mogelijk zonder sponsoren. Onze dank aan
degene die ons hebben gesteund en deze fantastische
ervaringen hebben laten meemaken. De redactie heeft
voor columns Vrouwen in de Techniek en Docent aan het
woord weer interessante personen weten te strikken.
Ook de welbekende artikelen Stage in het buitenland en
Afstudeerders delen weer leuke ervaringen en verhalen
met ons.
Dit kalenderjaar staat het kleine Mix en Match, binnenlandse reis Groningen en de Algemene Ledenvergadering
op de planning. Het laatste wat bestuur Stam voor de
leden van de vereniging mag faciliteren. Daarom maak ik
graag gebruik van het moment om alle sponsoren, leden
en betrokken te bedanken. Wij als bestuur mogen terugkijken op een leerzame en gave periode. Wij hebben het
vertrouwen gekregen om in een jaar de vereniging naar
een hoger niveau te tillen. En dit hebben wij samen met
de hulp van de leden zeker weten te doen. Nogmaals,
bedankt daarvoor!
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. Met voor nu uitgelicht de vacatures
voor het bestuur 2020. Heb je interesse of goede ideeën?
Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
We kunnen weer met trots terugkijken op het afgelopen
jaar. Daarnaast kunnen we wegens alle komende activiteiten met veel enthousiasme het jaar 2019 afsluiten.
Namens het bestuur Stam en de auteurs hoop ik dat u het
TBK magazine met veel plezier zult lezen.
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Grote Mix & Match event
Vanuit de Grote Kerk

Afgelopen jaar is het Mix & Match event voor het eerst in de Grote Kerk in Alkmaar georganiseerd.
De organisatoren Demi en Sanne geven een korte terugblik op dit geslaagde event van afgelopen
april.
Sanne en Demi hoe zijn jullie in de organisatie
terecht gekomen?
Sanne: Ik ben door het bestuur gevraagd of ik dit jaar
mee wilde helpen in de organisatie. Een toffe uitdaging waarop ik direct ja heb gezegd. Of ik nog iemand
wist? Ik moest gelijk denken aan mijn ‘wederhelft’
Demi haha.
Demi: Sanne zei dat ze gevraagd was en dat ze nog
iemand zochten. Ze vroeg aan mij of ik mee wilde
helpen. Ik dacht gelijk:’ Ja, leuk! Dit gaat een leerzame
ervaring worden.’

Onze voorzitter bij de opening bij het event

Hoe hebben jullie eerdere Mix & Match events
ervaren?
Demi: Vorig jaar was het grote Mix en Match event
in het AZ stadion. Ik vond het echt mega spannend.
Ik dacht wat kan ik als eerstejaars student zulke grote
bedrijven bieden. Het bleek uiteindelijk een super
toffe ervaring te zijn.
Sanne: Ik vond het ook best spannend om met
bedrijven in gesprek te gaan, maar als snel bleek dat
bedrijven ook echt opzoek zijn naar jou. Door het
Mix & Match event heb ik een stageplek voor stage 1
gevonden.
Het event vond dit jaar plaats in de Grote Kerk,
waarom is voor deze locatie gekozen?
Demi: Op de geplande datum, 25 april, waren niet
alle zalen in het AZ stadion beschikbaar. Gezocht is
naar een andere locatie. Uiteindelijk zijn wij bij de
Grote Kerk terecht gekomen.
Sanne: Bij een bezichtiging aan de kerk wist ik gelijk,
deze locatie heeft potentie. De entourage, in één
woord: prachtig!
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Hoe verliepen de voorbereidingen?
Sanne: Ik had vooraf niet gedacht, dat er zoveel bij
kwam kijken. Een locatie regelen, de aankleding, de
catering, de hele logistiek etc. Alles binnen een beperkt budget. Bedrijven en studenten uitnodigen en
informeren. Dat kost tijd en moeite. Gelukkig hadden
we een goed team. Bij een tegenslag kwamen we snel
tot een oplossing.
Demi: Zo moesten we opzoek naar een nieuwe locatie. Lanceerde we een nieuwe website. Altijd spannend, werkt het zoals we hadden bedacht. Daarnaast
was het van belang de verhouding tussen het aantal
studenten en bedrijven goed in de gaten te houden.
Het is ontzettend belangrijk om elkaar, maar ook alle
betrokken partijen te informeren over de voortgang.
De inschrijving vond dit jaar plaats via een website. Waarom is hier voor gekozen?
Demi: Een digitale inschrijving past niet alleen bij
deze tijd, het heeft ook vele voordelen. Vooraf konden
studenten zich inlezen en een voorkeur uitspreken.
Hierdoor kwamen de studenten beter voorbereid op
de rondetafelgesprekken.
Sanne: Ja, door de website hadden we betere
matches tussen de studenten en bedrijven. Daarnaast
bespaarde de website ons een hoop tijd. Voorheen
werden de studenten handmatig ingedeeld bij de
bedrijven. Nu gebeurde dat door een algoritmen.

De rondetafelgesprekken

Wat hebben jullie geleerd?
Demi: Ik vond het een hele leerzame ervaring. Ik heb
leuke ideeën kunnen uitwerken, zaken geregeld en
onderhandeld.
Sanne: Ik heb vooral ingezien hoeveel zaken komen
kijken bij het organiseren van een event. Hoe belangrijk communicatie is! Vooral met zoveel verschillende
partijen. Daarnaast heb ik gewerkt aan mijn onderhandel skills haha.
En natuurlijk de afsluitende netwerkborrel

Hoe vonden jullie het event?
Sanne: Ik vond het geslaagd! Ons doel was om zoveel
mogelijk studenten aan een stageplek te helpen.
Volgens mij is dat gelukt. Van veel studenten heb ik
te horen gekregen dat zij door het Mix & Match event
een stage hebben gevonden.
Demi: De sfeer was goed. Studenten en bedrijven
waren positief. Kortom een top editie
Waar zijn jullie het meest trots op?
Sanne: De aankleding: flessen met bloemen. Nee
haha! Ik ben vooral trots op het feit dat wij met elkaar
dit fantastische event hebben georganiseerd.
Demi: Zoals Nol Graas zei: ‘Een nieuwe standaard
voor de komende jaren is neergezet’. Tof dat ik deel
uitmaakte van de organisatie.

Hoe ziet de toekomst van het Mix & Match event er
volgens jullie uit?
Demi: Nog beter en nog groter! Door de website
konden we al veel beter gericht studenten aan
bedrijven koppelen. Het leverde veel meer tevreden
bedrijven en studenten op. In de toekomst kunnen
we dit nog meer uitbouwen of verbeteren.
Sanne: Ik zie dit event groeien qua grote, maar ook
zeker inhoudelijk. Meer studenten, deelnemende
bedrijven en geslaagde matches. Ik hoop dat het
event gedragen wordt door steeds meer docenten en
studenten. Zou fantastisch zijn als tevreden studenten van andere opleidingen op eigen initiatief hun
medestudenten enthousiasmeren over dit event. Dat
dit event leeft binnen de hele breedte van de Hogeschool Alkmaar.

Mix & Match event 2019 in de Grote Kerk
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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 14 december 2019
Open avond - woensdag 12 februari 2020
Open dag - zaterdag 4 april 2020
Open avond - woensdag 3 juni 2020

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 prak-

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! «

Ondernemers Bootcamp
Met Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Van 6 t/m 9 Mei vond voor de derde keer het jaarlijks door TBK georganiseerde Ondernemers Bootcamp
plaats. Dit keer sloot ook de opleiding Technische Informatica aan.
In internationaal en interdisciplinair samengestelde teams bogen studenten zich gedurende vier dagen
over de vraagstukken die door Ravo, Het Nieuwe Warenhuis, de gemeente Alkmaar en Sortiva waren ingebracht.
In de rol van ondernemers hadden zij één opdracht:
Ontwikkel een duurzaam, innovatief, startup-waardig
business concept als oplossing voor één van de ingebrachte vraagstukken.
Ondersteund door minicolleges en workshops en
voorzien van post-its, flipovers en stiften gingen de
student aan de slag. Een flinke uitdaging, want hoe
kom je binnen zo’n kort tijdbestek tot een business
concept?
De oplossing: een design sprint! Door het intensieve
proces en de creatieve samenwerkingsvormen kwamen de teams binnen een aantal dagen tot innovatieve resultaten voor complexe vraagstukken. Door
al tijdens het proces te prototypen en in gesprek te
gaan met potentiële klanten werden hun ideeën al
tijdens de sprint op haalbaarheid getoetst.
Op donderdag eindigde het bootcamp met een pitch
waarin studenten hun resultaten presenteerden
aan een deskundige jury. Zowel de opdrachtgevers
als studenten zelf stonden versteld van wat er was
neergezet binnen zo’n korte tijd.
De samenwerking met de Belgen kan worden
voortgezet in de internationale variant van Jong
Ondernemen: Grenzeloos Ondernemen (GO).

culturen iets anders is.
Quinten (AP): ...de werksfeer, het is totaal anders dan
gewoon.
Vincent (TBK): ... de vrijheid en de uitdaging om zelf
een idee uit te werken dat niet te veel
omlijnd was.
Sven (TBK): ... de weg naar het eindresultaat.
Opdrachtgevers aan het woord: RAVO
Deelname aan het Bootcamp: RAVO is een veegmachinefabrikant, die de wereld om zich heen in rap
tempo ziet veranderen. Daarom hebben we de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Hoe kunnen
we meer waarde halen uit data, internet of things en
smart cities?
Na een inleidende presentatie over ons bedrijf, de
case en een vragenrondje zijn hier een aantal groepen
mee aan de slag gegaan. En met succes, want de
deelnemers presenteerden een aantal dagen later
mooie ideeën, variërend van apps tot clouddiensten,
routeoptimalisatie en autonome vegers.”
Resultaten: “Al met al was het voor alle partijen een
leuke en leerzame ervaring, met interessante resultaten die we kunnen meenemen naar de toekomst.
Bedankt namens RAVO!”

We kijken terug op een succesvol evenement en hebben zin in het Bootcamp in Antwerpen dit studiejaar
(2019-2020).
Student aan het woord
Wat ik heb geleerd….
Mike (TI): ... plannen van projecten, taakverdeling,
kennis opdoen van onderwerpen buiten
mijn vakgebied en het toepassen van mijn TI kennis
om kennis uit andere vakgebieden te
verkrijgen.
Martijn (TBK): ... dat culturen dichtbij ook heel erg
kunnen verschillen.
Wout (TBK): ... samenwerken met andere studies en
mijn krachten en vakkennis binnen dit
team in te zetten.
Het beste aan dit Bootcamp…
Koen (TI): ...dat communiceren tussen verschillende
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RAVO straatveegmachine

Opdrachtgevers aan het woord: Sortiva
Functie en werkzaamheden: Mijn naam is Maarten
Coppens en ik ben projectleider bij Sortiva in Alkmaar.
In deze rol ben ik verantwoordelijk voor onze circulaire producten en nieuwe projecten omtrent circulariteit, met als een van de laatste ontwikkelingen de
website www.circulairinbedrijf.nl.

Deelname aan het bootcamp: Aanleiding voor
deelname aan de Bootcamp is de uitdaging die
onze onderneming voor staat, namelijk enerzijds de
circulaire economie als kans voor nieuwe business
modellen, maar anderzijds ook circulaire economie
die ons huidige business model van afvalsortering
en recycling toekomstig onder druk zet. Onze vraag
aan de studenten was dan ook om te komen met een
nieuw circulair product of dienst gebaseerd op een
afvalstroom.
Resultaten: Hieruit zijn een zestal ideeën gekomen
met ieder een eigen invalshoek. De diverse ideeën
gaven daarmee inzicht in potentiele kansen of bevestiging van denkrichtingen waar wij zelf momenteel
ook mee bezig zijn, bijvoorbeeld de eerder genoemde
website.
Tot slot: Tot slot wil ik de studenten dan ook hartelijk
danken voor hun inzet om in zo’n korte tijd in de
materie te duiken en met concepten te komen. Knap
gedaan!

Opdrachtgevers aan het woord:
Het Nieuwe Warenhuis
Functie en werkzaamheden: David Schultz, cofounder Het Nieuwe Warenhuis
Deelname aan het bootcamp: Als co-working space
maken we de toekomst van werk mogelijk. Mensen
vullen hun werk steeds meer anders in en maken
steeds meer op een andere manier gebruik van
werkplekken. Om ons te helpen toekomstige ontwikkelingen te kunnen aanpakken, hebben we de
studenten gevraagd oplossingen te bedenken voor
nieuwe manieren van werken in het algemeen en de
uitwerking daarvan op ons als co-working space in
het bijzonder.
Resultaten: De resultaten waren soms erg (positief )
verrassend en divers. We waren erg gecharmeerd
van de duurzame roomdivider die (eetbare) planten
kweekt. De apps om onze community beter met
elkaar en met opdrachtgevers in contact te komen,
zouden direct kunnen worden toegepast en veel
meerwaarde opleveren.

Tot slot: Het is geweldig om te zien hoe jonge
mensen van buitenaf op jouw bedrijf en branche kijken en daar frisse, vernieuwende ideeën voor bedenken. Daarnaast werken we graag samen met onderwijsinstellingen en studenten, omdat we geloven dat
juist in die samenwerking iedereen profiteert en het
onderwijs er sterker van wordt.

Opdrachtgevers aan het woord: Gemeente Alkmaar
Functie en werkzaamheden: Mijn naam is Peter van
den Dries, Programmamanager Duurzaam Alkmaar. Ik
ben verantwoordelijk voor het management van 25
duurzaamheidsprojecten en ben deelnemer in zo’n 20
lokale en landelijke duurzaamheidsnetwerken. Doel
van het programma is o.a. om de gemeente Alkmaar
voor te bereiden op een aardgas-loze toekomst. Dit
geldt voor bestaande bouw maar ook voor nieuwbouw. Ook zijn we nauw betrokken bij de bedrijfsverenigingen Boekelermeer, Beverkoog Overdie en
Oudorp om ook het bedrijfsleven, dat 40% van onze
energie verbruikt, te verduurzamen. We richten ons
op besparing van energie, maar ook op de opwekking
van duurzame energie. Daarnaast houden we ons
bezig met klimaatadaptatie en circulaire economie.
Deelname aan het bootcamp: De uitwisseling van de
studenten van Alkmaar en Antwerpen was een groot
succes. Hier bleek dat samen werken veel meer effect
heeft dan alleen maar samen praten. De opdracht die
ik had uitgezet was: Ontwikkel creatieve oplossingen
voor ‘Van het gas los’ in het centrum van Alkmaar.
Daarbij was het belangrijk dat studenten out-of-thebox dachten, en niet bang waren om nieuwe oplossingen te bedenken.
Resultaten: De uitkomsten van de opdracht waren
zeer gevarieerd en uitdagend. Als jurylid was ik onder
de indruk van de drive en de creativiteit van de studenten. Deze samenwerking is zeker voor herhaling
vatbaar.
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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 e n 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

Stage in het buitenland
Milan en Wesley vanuit Curaçao

Mijn naam is Milan Nijssen en voor mijn 2e stage ben ik naar Curaçao gegaan. Ik wilde altijd al een buitenlandse stage doen en toen klasgenoten naar een stage op Curaçao begonnen te kijken was ik bijna gelijk
overgehaald om ook te gaan.
Waarom Curaçao?
Ik heb voor curaçao gekozen omdat het mij een erg
leuk eiland leek om stage te lopen. Dit komt omdat
er continue feesten zijn, en ook heel veel andere
studenten zijn die hier ook stagelopen. Verder leek
het mij ook goed om naar het buitenland te gaan om
zelfstandiger te worden en om natuurlijk veel te leren.

In de Caribische Zee

Milan op Curaçao

De stage
Ik loop stage bij Caribbean Motors. Caribbean Motors
is sinds 1959 een autodealer op Curaçao. Sinds 1998
is Caribbean Motors een full-service autodealer en
hebben zij een uitgebreid wagenpark van Mitsubishi,
Mercedes en Ford. Caribbean Motors heeft ongeveer
55 medewerkers, waarvan er 20-25 monteur zijn.

Stage op Curaçao
Je stageweek op Curaçao ziet er een stuk anders uit
als een gewone stageweek in Nederland.
Dit komt omdat Curaçao een echt een feesteiland is,
wat vol zit met toeristen en vooral studenten en stagiairs. Gemiddeld heb je hier per week wel drie feesten,
maar als je wilt kan je ook makkelijk vijf keer per week
uitgaan.
Ik zou stagelopen op Curaçao zeker aanbevelen als je
een leuke tijd wilt hebben.

Mijn opdracht was om de klanttevredenheid te verhogen bij de serviceafdeling. Dit heb ik gedaan door
eerst een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren
bij de klanten van het bedrijf, op basis van deze resultaten heb ik gekeken waar de oorzaken liggen voor
de lage klanttevredenheid. Hiervoor heb ik verschillende oplossingen gegeven.

De bezigheden buiten stagelopen

Tekst
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Mijn naam is Wesley Borst. Ik zit in het vierde studiejaar en heb mijn tweede stage gelopen bij Professional
Pest Control op Curaçao.
Mijn stageopdracht
Ik heb stage gelopen bij Professional Pest Control.
Zij zijn leider op de markt van ongediertebestrijding
op Curaçao, Bonaire en Aruba. Er werken ongeveer
25 medewerkers, waarvan drie Nederlanders en ook
een aantal Spanjaarden. Er werden veel verschillende
talen bij het bedrijf gesproken, namelijk: Spaans,
Papiaments, Engels en Nederlands.
Het bedrijf was kort voor mijn komst overgenomen
door Rentokil, waardoor er veel veranderde binnen
het bedrijf. Mijn opdracht was om de logistieke processen en het voorraadbeheer zo goed mogelijk in te
richten.

Cas Abao

De meeste Nederlandse studenten regelden hun
stagebedrijf, huisvesting, vliegticket en werkvergunning via het stagebureau Wereldstage. De medewerkers van Wereldstage kunnen een stageopdracht voor
jou zoeken, terwijl je zelf nog in Nederland bent. Ook
regelen zij de huisvesting voor de studenten, waardoor je met z’n allen bij elkaar woont.
Een stageperiode op Curaçao is heel anders dan
een stageperiode in Nederland. Het is echt een
feesteiland, dus er is bijna elke avond wel een leuk
feestje. De zon schijnt ook elke dag, dus je kunt elk
weekend naar een mooi strand. Elke vrije dag voelt
alsof je op vakantie bent en omdat je met zo veel
studenten op het eiland bent, heb je altijd wat leuks
te doen.

Cabana beach

Stage op Curaçao
Als je voor je stage naar het buitenland wilt, is
Curaçao zeker een aanrader. Er wonen veel Nederlanders op Curaçao en er zijn ook veel Nederlandse
studenten op het eiland. De Antilliaanse mensen
spreken onderling Papiaments, maar de meeste
mensen spreken ook Nederlands.

Grote Knip in het westen van Curaçao

Er zijn een aantal straten op het eiland waar grote
groepen studenten verblijven. Ik woonde samen met
klasgenoot Milan Nijssen in een huis met 6 slaapkamers. Achter ons huis was de Nieuwestraat. In de
Nieuwestraat staan twee grote studentenhuizen, waar
ongeveer 60 studenten kunnen verblijven.
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Van croissant tot de avondkrant, van koffers
tot pakketten....
Op enig moment tijdens de levenscysclus wordt
vrijwel elk product getransporteerd door middel
van banden. Ammeraal Beltech is gespecialiseerd
in de ontwikkeling, productie, verkoop, distributie
en service van proces- en transportbanden. Een
onderneming die op de wereldmarkt al vele
jaren een leiderspositie inneemt in lichte en
middelzware toepassingen. Ammeraal Beltech
producten zijn in feite in elke industrie te vinden,
vaak in zeer kritische toepassingen. Dankzij
onze knowhow zijn wij in staat klantspecifieke
oplossingen te bieden.
Bij Ammeraal Beltech zijn mogelijkheden om op
HBO niveau een stage- of afstudeeropdracht te
vervullen. Regelmatig hebben wij opdrachten
op het gebied van Technische Bedrijfskunde,
Werktuigbouw en IT.
Ben jij op zoek naar een stage in Alkmaar of
Heerhugowaard?
Neem contact op met Ellen Hopman:
072-5751212 / ellen.hopman@ammega.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

Studiereis Krakau
Een bezoek aan Polen

Op 18 februari 2019 was het dan eindelijk zo ver, de jaarlijks terugkerende buitenlandse studiereis van de
studievereniging technische bedrijfskunde! Na het bezoek van Boedapest (Hongarije) vorig jaar, was de
bestemming van dit jaar Krakau (Polen).
Vol goede moed verzamelde de groep zich rond 15:00 om vervolgens naar Eindhoven Airport te gaan waar
18:00 de groep per vliegtuig vertrok richting Krakau Airport.
Rond 20:30 was het dan zover, de landing op Krakau
Airport! Hier stond een bus klaar waarmee de groep
rechtstreeks naar het Hostel vertrok die dicht bij het
historische centrum lag gelegen. Veel tijd was er niet.
Het was immers al 21:30, bijna tijd om richting de stad
te vertrekken. Nadat de kamers waren verdeeld en
de koffers waren uitgepakt was het tijd om de stad te
verkennen!
Na een lange avond en een korte nacht was de groep
weer fris en klaar voor de nieuwe dag. Een bezoek op
de nabijgelegen Jagiellonische Universiteit stond op
de planning.
Hier waren verschillende activiteiten voor de studenten georganiseerd. De dag werd geopend met een
lezing over de universiteit zelf, die één van de oudste
ter wereld is. Hierop aansluitend was een kleine tour
door het museum van de school georganiseerd.
Vervolgens reisde we met de tram naar de andere
kant van de stad, waar zich de faculteit management

Het Grote Marktplein Krakau
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bevond. Ook hier kregen we een lezing en rondleiding.
Nadat de dag rond 16:00 was afgesloten was het tijd
om terug te gaan naar het hostel. Enkele uurtjes later
stond een gezamenlijk diner op het programma.
Rond 18:00 vertrok iedereen naar het restaurant waar
de dag formeel gezien werd afgesloten. Aangezien
veel studenten niet genoeg konden krijgen van de
prachtige binnenstad van Krakau was het wederom
tijd om na het diner deze verder te verkennen.
De volgende dag stond een indrukwekkend bezoek
aan het concentratiekamp Auschwitz op het programma. Eenmaal aangekomen op bestemming
werd de groep verdeeld over 2 gidsen. Hierna kregen de studenten een uitgebreide rondleiding over
het concentratiekamp met veel afschuwwekkende
verhalen. Dat de rondleiding en verhalen indruk hadden gemaakt op de studenten was te merken op de
terugreis in de bus.

Na de presentatie was het tijd voor een rondleiding
in de fabriek zelf. Onder leiding van Poolse Productie
manager Jurek Ostrowski gingen de studenten de
fabriek in. Ook hier stelde de studenten vele vragen
en luisterde geïnteresseerd naar het verhaal van
Jurek.

Auschwitz

Na de groepsfoto voor het pand van Keijsers stapten
de studenten de bus weer in voor de terugreis naar
het hostel. Tijdens de terugreis was het bedrijfsbezoek
het gespreksonderwerp. De studenten waren zeer
enthousiast over het bedrijfsbezoek.

Na deze indrukwekkende ervaring was het weer tijd
voor een avond stappen in het bruisende nachtleven
van Krakau.

Nogmaals willen wij Eli van Beekveld en het hele team
van Keijsers Interiors bedanken voor de zeer goede
ontvangst en medewerking aan het bedrijfsbezoek!

De volgende dag was er een mogelijkheid tot uitslapen. Er stond een interessante dag op het programma, namelijk het bedrijfsbezoek aan het Nederlandse bedrijf Keijsers Interiors. Keijsers Interiors heeft
een grote productie locatie in Bochnia, wat dichtbij
Krakau ligt.

De laatste avond was daarna een feit. Diverse mensen
bezochten nog de lokale pubs of zochten het dichterbij.

Aangekomen op locatie werden de studenten hartelijk ontvangen met koffie, thee en zelfs Poolse lekkernijen! Na het goede ontvangst kregen de studenten een
zeer interessante presentatie van Eli van Beekveld:
de Nederlandse COO van Keijsers, die overgevlogen
was vanuit Nederland voor het bedrijfsbezoek. Dat de
studenten de presentatie interessant vonden was te
merken aan de hoeveelheid vragen en opmerkingen
die de studenten hadden.
En nog een mooi plaatje van Krakau

Na een week vol onvergetelijke, leerzame en gezellige momenten was het vrijdag dan toch echt weer
tijd om naar huis te vertrekken. Nadat iedereen had
ontbeten, zijn spullen had in gepakt en zijn kamer
enig sinds had gefatsoeneerd was het tijd om uit te
checken en per bus richting Krakau Airport te gaan
voor de terugreis. Alles verliep hier wederom erg
soepel waarnaar iedereen rond 20:00 weer veilig werd
afgezet bij station Alkmaar Centraal.
Keijsers Interiors in Bochnia
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even
voorstellen:

wie zijn we?
HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 44 gemeenten en 6 waterschappen. Onze kerntaken: aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als
partner ondersteunen om van het aardgas
af te komen en om het afvalbeheer te verduurzamen. Zo zetten we samen stappen
naar een circulaire economie.

gebruiken we om huizen en gebouwen mee te verwarmen. Zon en wind benutten we waar het kan. We
onderzoeken de mogelijkheden voor andere duurzame
warmtebronnen (geothermie, oppervlakte- en rioolwater) en realiseren waar mogelijk projecten met deze
warmtebronnen.
Goed voor het klimaat en goed voor de mensen die
van onze diensten gebruik maken. We werken het liefst
samen met gemeenten, waterschappen, coöperaties en
inwoners, want dat levert allerlei nieuwe oplossingen op

De energie die we leveren aan gemeenten en inwoners
wordt steeds duurzamer opgewekt. Gft zetten we onder
andere om in groen gas, warmte van onze installaties

die het mensen op een duurzame manier zo gemakkelijk
mogelijk maken. Zo blijven er meer grondstoffen behouden en wordt steeds meer duurzame energie opgewekt.

onze hoofdactiviteiten:

hvcgroep.nl

de stage van Daan bij HVC.
Om een voorbeeld te noemen: het grootste probleem
waar ik tegenaan liep, was het onderbouwen van mijn
oplossingen. Het was namelijk een zeer kwalitatieve
opdracht. Hiervoor heb ik veel interviews moeten
houden, controleren en uitwerken, om tot een gedegen
advies te komen. Om dit te kunnen doen heb ik een
aantal interviewtechnieken vanuit mava (management
vaardigheden) toegepast.’

Al een aantal jaar begeleidt HVC studenten
van InHolland Alkmaar van de opleiding
Technische Bedrijfskunde. Een van deze
studenten was Daan van Diepen. Voor zijn
eerste stage moest Daan onderzoeken hoe
ongepland onderhoud plaatsvindt en wat
de beste manier is om dit proces te
optimaliseren.
Hoe kijk je terug op je stageperiode?
‘Ik kijk met een tevreden gevoel terug op de stageperiode. Het was aan het begin wennen aan de werktijden en de werkomgeving, maar na twee weken kon
ik goed meekomen met mijn collega’s. Het begin van
het onderzoek verliep stroef, omdat ik niet wist waar ik
moest beginnen en wat er
precies van mij verlangd

‘door zelf
om feedback
te vragen
kreeg ik de
slag te
pakken’

werd. Door in het begin
regelmatig om feedback te
vragen van mijn stage
begeleider en een afstudeerder van TBK kreeg
ik de slag te pakken en
verliep het onderzoek
uiteindelijk soepeler dan
verwacht. Naast mijn
stagebegeleider en collega’s sprak ik vaak andere stagiairs binnen HVC uit hetzelfde leerjaar van technische
bedrijfskunde. We trokken vaak met elkaar op. Om de
twee weken zaten we een middag bij elkaar om de voortgang van onze opdrachten te bespreken. Het hielp ons
allen om een mooi resultaat te halen voor de opdracht.’
Was de opdracht relevant voor jouw opleiding?
‘Jazeker. Voor de opleiding was mijn opdracht zeker relevant. Een aantal dingen uit de opleiding kwam ik direct
tegen tijdens mijn stage.

Hoe vond je de stagebegeleiding en de werksfeer?
‘De stagebegeleiding en de werksfeer vond ik heel
gemoedelijk. De collega’s op mijn afdeling toonden interesse en voor vragen kon ik ze altijd aanspreken. Naast
de collega’s op mijn afdeling, waren ook de medewerkers op andere afdelingen makkelijk te benaderen voor
vragen of advies.
De stagebegeleiding verliep prima. Mijn stagebegeleider
Richard, gaf gericht feedback op mijn werk en hielp mij
mijn rapportage- en onderzoeksvaardigheden verder te
verbeteren.’
Wat viel op bij HVC?
‘Ten eerste viel mij op dat alle medewerkers binnen
HVC gemakkelijk te benaderen waren. Dit hielp enorm
bij het afnemen van interviews en opvragen van informatie. Ten tweede: omdat HVC een bedrijf is met veel
verschillende activiteiten, kon ik kiezen uit verschillende
stage-opdrachten.’
Wat zijn je toekomstplannen?
‘Nu ik mijn stage heb afgerond, ga ik weer naar school.
Ten eerste ben ik van plan mijn opleiding af te ronden.
Op het moment twijfel ik nog of ik door zal studeren of
dat ik direct ga werken. Wie weet ziet HVC mij in de toekomst nog terug.’

Bekijk de stageplekken en vacatures op
werkenbijhvc.nl.
Heb je vragen?
Bel 072-5411311 en vraag naar Ninke Hiemstra
van HR.

werkenbijhvc.nl

Introweek 2019

Een goed begin van een nieuw studiejaar
De eerste week van het schooljaar betekent de introweek van technische bedrijfskunde: een week
vol met avontuur, nieuwe mensen en heel veel gezelligheid! De introweek van 2019 was in een
woord memorabel!
Maandag 2 september 2019
De eerste dag van de introductieweek begint. De sfeer
is positief gespannen, en na het binnendruppelen van
de begeleiders komen de gespannen nieuwe studenten een voor een binnen. Iedereen neemt plaats
in het lokaal en wachten rustig af wat er deze week
gaat komen. De voorzitter van de studievereniging
trapt af met een presentatie, waarbij ook de docenten
zichzelf kort voorstellen. De nieuwe studenten krijgen
op dat moment te weten met welke docenten ze de
aankomende 4 jaar tegen gaan komen. Nadat de
organisatie ook nog wat informatie had gegeven over
hoe de dag er verder uit zal gaan zien, wordt iedere
begeleider voorgesteld aan zijn/haar tentgroep.
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, en
de studenten leren elkaar steeds beter kennen. Een
geslaagde eerste dag.

opgehaald kan de race naar de beste tent beginnen
die op camping Appelhof is gevestigd. Op de camping aangekomen richt iedereen zijn tent in, wordt de
muziek aangezet en zit de sfeer er al lekker in. Nadat
iedereen zijn spullen in de tent heeft gelegd kan de
eerste activiteit beginnen, namelijk de kroegentocht.
Bij iedere kroeg worden er twee vragen gesteld die
de studenten moeten beantwoorden, en krijgen hier
ook punten voor wanneer het antwoord correct is.
Natuurlijk kunnen er ook gezelligheidspunten worden
behaald, die ook weer rijkelijk zijn uitgedeeld door
de begeleiders. Voldaan fietst iedereen weer naar
de camping om aan het avond eten te beginnen.
Na het eten maakt iedereen zich klaar en worden de
verkleedkleren uit de kast getrokken voor de themaavond. Iedereen had zeer zijn best gedaan om aan het
“beachparty-thema” te voldoen. Na een borrel op de
camping vertrekt iedereen naar café de Stoep, waar
de avond werd voortgezet.

De thema avond: Beachparty!
Een luisterend oor op de eerste dag

Dinsdag 3 september 2019
Om 7:00 vertrekken vanaf Alkmaar station met de bus.
Elk jaar is het vroeg uit bed en met een slaperig hoofd
de bus in. De eerste bus ging meteen rechtstreeks
door naar Harlingen, en de andere bus maakte nog
een korte tussenstop op Den Oever. Nadat de tussenstop op Den Oever was gemaakt kon die bus ook
zijn weg vervolgen naar Harlingen. Beide bussen
komen volgens schema aan om de boot te pakken
naar het prachtige Terschelling. Na de bootreis van
2 uur zet iedereen voet op het vaste land en worden
de fietsen opgehaald. Nadat iedereen een fiets heeft
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Woensdag 4 september 2019
Na een zeer geslaagde avond, wordt iedereen wakker gemaakt. Zachtjes vallen de regeldruppels uit de
lucht, en de studenten ontwaken uit hun slaap. Een
voor een komen de studenten uit hun tent kruipen
om zich op te frissen en hun maag te vullen. Het
ochtendprogramma kan beginnen. Doordat er regen
blijft vallen wordt er gekozen om over de streep te
gaan spelen. Door over de streep te spelen leren de
nieuwe studenten elkaar een stukje beter kennen.
Nadat de ochtend activiteit klaar was, kon het middagprogramma beginnen. De groep werd gesplitst.
De eerste groep begon met het klimmen, en het
andere deel begon met het handboogschieten,

steppen en frisbeeën. Vervolgens werden na enige
tijd de groepen door gewisseld. Nadat de activiteiten afgerond waren kon de race om taxi’s beginnen.
Eenmaal teruggekeerd op de camping kon iedereen
bij het Wrakkenmuseum aanschuiven om te gaan
eten. Na het eten wordt de gezelligheid voortgezet,
waar het ene na het andere drankje wordt gedronken.
Af en toe duikt iemand naar beneden of zwaait in de
lucht om de ping pong balletjes te vangen voor het
spelen van bierpong. Ook leren de studenten elkaar
steeds beter kennen en wordt er veel gepraat en
gelachen.

uit volle borst mee. Na de barbecue vertrok iedereen
naar de kroeg, om de week met een knallend eind af
te sluiten. Net zoals vorig jaar werd ABBA gedraaid in
de Karaokebar, en dit betekende maar 1 ding: BROEK
UIT! Hier deden dan ook velen aan mee, wat zorgde
voor veel bloten beentjes.

Even lekker slaan

Over de streep

Donderdag 5 september 2019
Met een lekker muziekje worden de nieuwe studenten wakker gemaakt. Vol frisse tegenzin komen
de studenten uit hun tent druppelen. Via de groepsapp krijgen de studenten van hun begeleiders
coördinaten naar een bos toe om het spel “levend
stratego” te spelen. De grote groep wordt in drieën
verdeelt en gaan tegen elkaar strijden, om de vlag te
veroveren. Sommige mensen waren fanatieker dan
de ander, maar al met al was het wel gezellig. Nadat
alle vlaggen veroverd waren konden de studenten
op de fiets stappen naar het Duinmeertje van Hee
voor de volgende activiteit. Bij het Duinmeertje van
Hee werden er een vijftal activiteiten uitgevoerd. Dit
waren vlotbouwen, suppen, voetbal, zakmeppen en
een hersenkraker. Het zakmeppen was een groot succes. 2 personen die op een balk zitten en elkaar er met
een zak af proberen te slaan, wat een genot om naar
te kijken. Ook het suppen was erg leuk om te doen,
of naar te kijken. Onstabiel op een surfplank jezelf
vooruit paddelen, en af en toe de balans verliezen en
in het water vallen. Gelukkig liet de zon af en toe wat
van zich zien wat erg fijn was. Nadat het middagprogramma werd afgesloten reden de studenten met
hun fiets naar de camping. De barbecue stond al klaar
en kon aangestoken worden. Een voor een schuiven
de studenten met hun bordje aan de lange tafel met
een biertje. Ook de docenten aten een hapje mee,
en zongen nummers van de film Grease. De nieuwe
studenten konden niet achterblijven dus zongen die
een klassieker van André Hazes met kleine jongen

Vrijdag 6 september 2019
Iedereen wordt voor de laatste keer wakker gemaakt
om vervolgens vol goede moed het terrein op te ruimen. Er was wel een beetje haast bij, omdat de fietsen
eerder terug moesten zijn bij de het fietsverhuur
bedrijf. Gelukkig was het terrein snel opgeruimd en
arriveerde iedereen op tijd bij de fietsverhuur. Eenmaal op de boot wordt het een en ander aan slaap
ingehaald en wordt de week met elkaar afgesloten.
Na een twee uur lange bootreis komen we weer aan
op Harlingen. De bussen staan gelukkig al klaar en
wanneer iedereen zijn bagage heeft, kan iedereen in
de bus stappen. Wanneer de laatste student op de
bus stapte in Harlingen, kwam de introductieweek tot
zijn einde.
Ik wil de begeleiders uit het tweede jaar ontzettend
bedanken voor hun inzet en voor 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 alle gezelligheid!

De organisatie van Introweek 2019
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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

Afgestudeerden 2019
Wat een toppers!

Ze hebben er hard voor gewerkt en de opleiding gehaald: de afgestudeerden van 2019.

Afgestudeerden juli 2019

Merel Snoek (21 jaar)
Mijn naam is Merel Snoek, 21 jaar en ik woon in Castricum. Op mijn 17e kwam ik als jongste in de klas. Alle
oudere, veelal mannelijke medestudenten ontmoeten
was best even heftig, maar na de introductieweek op
Terschelling zat ik helemaal op mijn plek en wist ik
dat ik de goede opleiding had gekozen. De opleiding
vond ik ten eerste heel goed bij mij passen en ten
tweede bracht het mij vier fantastische jaren. Ik heb
vaardigheden opgedaan die ik voor altijd mee kan
nemen. Ik zag het meeste op tegen alle projecten,
maar achteraf zijn het juist de projecten waar ik heb
meest van heb geleerd.
Twee hoogtepunten zijn mij het meest bijgebleven
van de opleiding: de studiereis naar Zuid-Afrika en
mijn eigen onderneming met drie medestudenten
(Pannenwand). In vier jaar tijd heb ik mijzelf ontwikkeld naar een zelfverzekerde, volwaardig technisch
bedrijfskundige en ben ik afgestudeerd met een 9,5.
Na de opleiding ben ik gaan doorstuderen. In september 2019 ben ik gestart met een schakeljaar hbo-universiteit, zodat ik het jaar erop kan beginnen met de
master Econometrics & Operations Research aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam.”
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Tobias Apeldoorn (22 jaar)
Afstudeerbedrijf: Solar Nederland
Ik heb mijn scriptie geschreven bij Solar Nederland. Ik
heb onderzocht wat voor Solar de meest realistische
businesskans is om een eerste daadwerkelijke stap te
zetten m.b.t. circulariteit. Ik heb met een aantal partners hele mooie processen opgezet, waardoor Solar
de Technische Unie en andere technische groothandelaren een stap voor is. Nu werk ik bij Create bv, een
jong bedrijf op het gebied van software ontwikkeling. Ik ben gestart in juli als test engineer, waarvoor
ik eerst een cursus heb mogen doen. Als Technisch
Bedrijfskundige ben je natuurlijk niet echt thuis in de
software. Het vertalen van de kwaliteit en risico’s die
de applicaties met zich meebrengen is iets wat een
TBK’er als geen ander kan. Hierdoor ben ik redelijk
snel in de rol van Product Owner van een mega applicatie gerold.
Maud Immink (23 jaar)
Afstudeerbedrijf: Anton Groep
Tijdens mijn afstuderen heb ik onderzocht hoe de
Anton Groep een gezond marktconform concern kan
zijn in zowel hoog- als laagconjunctuur. Middels een
nieuw te ontwikkelen concernstrategie kan er een
concernvoordeel worden behaald die ervoor zorgt
dat iedere werkmaatschappij van de Anton Groep een
marktconform rendement kan behalen, wat de continuïteit van de gehele Anton Groep waarborgt. Deze
concernstrategie zal ik begin volgend jaar samen
met de directie van de Anton Groep ontwikkelen en
tevens ben ik werkzaam als werkvoorbereider en uitvoerder bij Anton Rail & Infra. Anton Rail & Infra voert
zeer uiteenlopende projecten uit rond het spoor, van
enginering tot uitvoering. Ieder project kan gezien
worden als een nieuw proces, op een nieuwe locatie,
met nieuwe kansen en bedreigingen. Dit zorgt voor
een technische bedrijfskundige iedere keer weer voor
een nieuwe interessante uitdaging, om het project zo
efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren.

Lesley Zwart (24 jaar)
Afstudeerbedrijf: Spruit Transmissies B.V.
Wat doe ik nu? Spruit is een ruwe diamant die moet worden gepolijst en geslepen.
Ik ondersteun hierin door interne projecten die betrekking hebben op de verkoopafdeling en de algehele interne communicatie aan te pakken. Zo laat Spruit zich
in de aankomende jaren langzaam omtoveren tot een glimmend pareltje in de
markt van aandrijftechniek.
Denise Brakenhoff (22 jaar)
Afstudeerbedrijf: Royal Schiphol Group
Op dit moment ben ik nog steeds werkzaam bij de Royal Schiphol Group. Voor mijn afstuderen heb ik onderzoek
gedaan naar hoe Incident, Problem en Changemanagement binnen Schiphol Airport Operations geïmplementeerd kon worden, zodat de On Time Performance en de Safety van de luchthaven wordt verbeterd.
Nu ben ik daadwerkelijk bezig om Incident, Problem en Changemanagement binnen Schiphol Operations te implementeren. Ik ben hierdoor ook
veel met collega’s in contact en geef vaak presentaties over deze methode van werken. Dit maakt het werk erg variërend en uitdagend. Bovendien is op Schiphol werken nooit saai, want hoe gaaf is het om vanaf je
werkplek de vliegtuigen te zien opstijgen en landen of voor een vergadering naar de luchtverkeerstoren moeten en een prachtig uitzicht hebben
over heel Schiphol en de omgeving?
Mike Tesselaar (22 jaar)
Afstudeerbedrijf: Powerplants Australia
Na mijn afstudeerstage in Melbourne ben ik verder gereisd naar Queensland waar
ik momenteel werkzaam ben in een bananenplantage. In november zet ik mijn reis
door in Australië en Nieuw-Zeeland om begin volgend jaar, na zo’n 13-14 maanden
op pad te zijn geweest, afgestudeerd terug te keren naar ons vertrouwde kikkerlandje.

elektrotechniek

software programmering
energietechniek

Industriële automatisering

machineveiligheid

Zie jij in deze lege hal de productie al draaien?

Bij Hoogewerf Engineering zijn we altijd opzoek naar enthousiaste
stagiairs op mbo- & hbo-niveau!
Hoogewerf Engineering B.V. Rijnland 4b 1948 RL Beverwijk tel +31 (0)251-257130 info@hoogewerf.nl

Meer weten over Hoogewerf Engineering? Kijk op www.hoogewerf.nl
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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

Docent aan het woord
Aan het woord: Nol Graas

“Gewoon, een stukje over jezelf…. leuk toch?”
“Ja natuurlijk wil ik graag iets vertellen over mijzelf, maar wat dan precies en wat wil je dat ik op
deze manier deel?”
“Moet ik iets vertellen over mijn middelbare schooltijd op het Bonhoeffer College in Castricum waar ik
VWO heb gedaan of moet het gaan over mijn studie
Nederlands Recht die ik volgde aan de Universiteit
van Leiden?”
“Of toch iets vertellen over het werk dat ik heb
gedaan voordat ik ging lesgeven in Rotterdam bij
de School of Law?; over alle (gewonnen) procedures
die ik heb gevoerd namens de gemeente Leiden
waardoor ik elke week in de rechtbank was te vinden,
of over mijn functie als griffier bij de rechtbank in
Amsterdam en in Den Haag waardoor ik dagelijks met
het strafrecht bezig was en de grootste criminelen
voorbij heb zien komen”

“Of toch over de tijd dat ik mijn eigen bedrijf had als
detacheerder van jonge juristen en hen met extra
scholing en training voor een zeer gunstig tarief kon
wegzetten bij verschillende bedrijven?”
“Of wil je iets horen over dat fantastische half jaar dat
ik door Zuid Amerika heb gereisd waarin ik maanden
heb gezworven door het Andesgebergte, of toch
liever iets over Mongolië?, zeg het maar “
“Mmmm, ik weet het al; je wil natuurlijk weten dat al
ik bijna 25 jaar gelukkig samenwoon en drie kinderen
heb, die op de BSG, PCC en nog op de Adelbertusschool zitten in Alkmaar” Of toch gewoon een stukje
over mijn hobby’s ofzo ? Dat ik hardloop en tennis en
in de zomer altijd aan zee ben om te varen met m’n
catamaran?”
“Of dat ik in Alkmaar woon in een oud huis dat afgelopen jaren helemaal is opgeknapt en samen met mijn
zoontje 2 seizoenskaarten heb voor AZ?“
“Of moet er in staan dat ik in de Examencommissie
en de DMR zit en dat ik het Mix &Match-event samen
met de studievereniging organiseer?“
“Of liever, waarom TBK zo’n leuke opleiding is?; ja,
kom daar zelf maar achter.. maar, eeh, je leert echt
heel veel, de opleiding is praktisch, docenten zijn
goed en je hebt de mogelijkheid om zelf ook fantastische dingen te doen; denk maar aan de activiteiten van de studievereniging, buitenlandse reizen,
stages of in projecten als Onderzoek & Advies of Jong
Ondernemen in jaar 4 naast de vakken die je krijgt als
Recht 1 en Recht 2 natuurlijk, dat is eigenlijk de basis
van alles.., je krijgt in ieder geval echt de kans om er in
4 jaar alles uit te halen wat je wil”
“Ja eeeh, Nol, dat weet ik ook niet precies, gewoon;
een stukje”
“Oke”

Nol Graas, docent Technische Bedrijfskunde
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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

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

Internationale reis naar Stuttgart
Internationaliseren 2019

In de week voor de herfstvakantie is een groep van 30 studenten in het kader van
internationalisering afgereisd naar Stuttgart. Het doel van de reis was het kennismaken en
samenwerken met mensen met een andere cultuur.
Stuttgart is de hoofdstad van de Duitse deelstaat
Baden-Württemberg en is de zesde stad van Duitsland. De stad staat bekend als industriestad: de automerken Mercedes-Benz en Porsche zijn er gevestigd
en ook het elektronica- en autotoeleveranciersbedrijf
Bosch heeft er zijn bakermat.
De week was georganiseerd door studenten en
docenten van de Hochschule der Medien. Eén van de
opleidingen van de Hochschule is gericht op het verbeteren en automatiseren van processen in de media.
Vanuit deze opleiding is dan ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de opleiding Technische
Bedrijfskunde.
De week startte op maandag met een kick-off op
de hogeschool zelf. Onze studenten en docenten
werden ontvangen met drinken, een typisch Duitse
snack, een goodiebag en een kaartje voor het openbaar vervoer. Na de pauze volgde een workshop over
cultuur waarin we samen met de Duitse studenten en
docenten de verschillen tussen de Duitse en Nederlandse cultuur in kaart hebben gebracht. Duitsland
mag dan ons buurland zijn, er zijn genoeg verschillen
in de cultuur. Zo is ouderschapsverlof in Duitsland
geen vanzelfsprekendheid. Ook het tutoyeren van
docenten is not done.
In de avond zijn de studenten samen met de Duitse
studenten een hapje gaan eten in het studentenrestaurant Enchilda. Dit restaurant is alleen voor
studenten bedoeld, dus de docenten hebben ergens
anders gegeten. Toen alle maagjes waren gevuld zijn
de studenten de stad in gegaan op zoek naar leuke
uitgaansgelegenheden. Dit verliep niet voor iedereen goed, waardoor velen uiteindelijk in het hostel
belandden. Daar zijn gezellig nog een paar biertjes
gedronken met z’n allen waarna iedereen voldaan in
zijn/haar bed belandde.
Dinsdagochtend startten we met het spelen van
de bekendste supply chain management game: de
beergame. De studenten werden in twee groepen
verdeeld. Elke groep bestond uit een producent van
bier, een distributeur, een groothandel en een retailer.
Door het spelen van het spel, zou het opslingereffect
moeten worden aangetoond. Het spel verliep nogal
chaotisch, waardoor dit laatste niet goed uit de verf
kwam. Gelukkig kenden de studenten het opslingereffect nog uit de theorie.
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Na de lunch ging iedereen op eigen gelegenheid naar
het vliegveld van Stuttgart, alwaar we een rondleiding kregen. Hiervoor moesten we allemaal door de
security check van het vliegveldpersoneel. Wat vooral
interessant was dat we op plekken kwamen die niet
toegankelijk zijn voor passagiers. De rondleiding
bracht ons namelijk naar de vliegveldbrandweer, de
taxibaan en uiteindelijk naar de bagageafhandeling.
Het diner was bij Brauerei Schönbuch in Böblingen,
alwaar de studenten al gauw biervaten lieten aanrukken. In de avond was er nog de mogelijkheid om
Motorworld te bezoeken in Böblingen. Sommigen
hebben dit museum bezocht en sommige studenten
besloten nog een biervat te bestellen. Nadat iedereen
zich weer goed had vermaakt in de stad kwam iedereen weer terug in het hostel en kropen ze een voor
een hun bed in.

Tijd voor een biertje

De woensdag was een museumdag. In de ochtend
hebben we het Porche Museum bezocht en na de
lunch het Mercedes Benz Museum. In het Porche Museum konden we allemaal even plaatsnemen in verschillende Porche auto’s. Het Mercedes Benz Museum
was imposant. Per decennium werd een wereldbeeld
geschetst met de daarbij passende auto’s.
Aan het einde van de middag hadden de Duitse
studenten een spel voor de studenten uitgezet om de
highlights van Stuttgart te ontdekken. Hierbij moesten van bepaalde monumenten/gebouwen foto’s
worden gemaakt en een paar vragen worden beantwoord. De studenten deden enthousiast mee waaruit
leuke foto’s zijn gekomen. Vervolgens hebben de studenten zelf een hapje gegeten en zijn ze weer de stad
in gegaan. Daar hebben de studenten de karaokebar

De groep naar Stuttgart 2019

ontdekt. Vele liedjes zijn luidkeels meegezongen. De
sfeer zat er goed in.
Donderdag begon met een presentatie en rondleiding bij Elanders. Elanders is een bedrijf dat drukwerk
en printwerk verzorgd voor uiteenlopende klanten.
Zo produceren ze de handleidingen voor auto’s,
schoolboeken, maar ook fotoboeken voor particulieren. De kunst is dat ze uiterst efficiënt kleine oplagen
kunnen printen. En dat is belangrijk in een markt
waarbij het gedrukte woord steeds meer afneemt.
Na een haast eindeloze busrit door de heuvels van
Zwaben kwamen we in de middag aan bij de fabriek
van Ritter Sport. We kregen in twee groepen een
rondleiding van enthousiaste oud-medewerkers van
de fabriek. Bij Ritter Sport wordt cacaomassa verwerkt
tot chocolade. De cacaomassa wordt gemengd met
cacaoboter en suiker. Voor melkchocolade wordt er
ook nog melkpoeder aan toe gevoegd. Het mengsel
wordt vervolgens gedroogd en gemalen. Door het
daarna langzaam te verwarmen tot 45° C, kunnen de
ingrediënten zich voldoende mengen. De chocolade
wordt daarna weer langzaam afgekoeld en in een mal
gegoten. De chocolade koelt hierna af en kan worden
verpakt.
Na de rondleiding volgde de lange bustocht terug
naar Stuttgart. Nog moe van al het lopen, zocht een
ieder een voedzame avondmaaltijd om daarna aan
te sluiten bij de kroegentocht. Ook Cindy en Christa
waren hierbij van de partij. Op één van de overvolle
terrassen is getracht hen de onder het genot van
verschillende cocktails de spelregels van Mexen bij te
brengen. Of dat gelukt is, valt te betwijfelen. Gezel-

lig was het wel. De karaokebar was de avond ervoor
zo goed bevallen, dat de studenten Christa en Cindy
daarnaartoe meenamen. Na een paar liedjes zijn de
docenten naar het hostel vertrokken. De studenten
hebben het feestje nog even doorgezet om er een
knallende avond van te maken. De professionele Duitse karaokezangers zullen blij zijn geweest dat dit voor
velen de laatste avond was. Nadat het tussen sommige studenten en mannelijke Duitse karaokezangers
iets te intiem werd en de schoenen van Dylan een
leuk souvenirtje kregen, besloten velen hun bed op te
zoeken. Het was weer een geslaagde avond.
Vrijdagochtend startte met een korte rondleiding bij
Arena 2036, een “kenniswerkplaats” waar bedrijven en
onderwijsinstellingen samenwerken aan innovaties.
Op de Hochschule der Medien vond vervolgens de
evaluatie van de week plaats. Hoewel de docenten
en studenten van de Hochschule hun uiterste best
hadden gedaan om de week zo goed mogelijk voor
te bereiden en te begeleiden, waren er zeker punten
ter verbetering. Deze punten nemen we mee naar
volgend jaar. Een bezoek aan de fabriek van Mercedes
Benz en/of Porche zal dan zeker op de agenda staan.
Na een korte sessie van een simulatiespel waarin we
al groepen zonnebrillen moesten fabriceren en op de
markt brengen, ging elke student zijns weegs. Met de
studenten die pas op zaterdag naar huis zouden gaan,
hebben we de week samen met de Duitse studenten
en docenten afgesloten met een maaltijd bij Sophie’s
Brauhaus.
De volgende dag zijn de laatste studenten en docenten weer naar huis vertrokken.
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Heb jij interesse?

Wil jij meer weten over jouw
mogelijkheden voor een stage,
afstudeeropdracht of misschien wel een
vaste baan? Kijk dan op onze website
http://www.solarnederland.nl/carriere/
voor meer informatie of neem nu meteen
contact op met Frank Elzinga (recruiter)
op 06-83 06 20 02

Solar: een technische groothandel in transitie
Solar Nederland is een ambitieuze en internationale sourcing
en services onderneming op het gebied van elektrotechniek,
verwarming en sanitair en ventilatietechniek. Solar Nederland
heeft haar hoofdkantoor in Alkmaar en is onderdeel van de Solar
Groep. Buiten Nederland is Solar ook actief in Denemarken,
Zweden, Noorwegen en Polen.
Onze 600 Nederlandse collega’s zijn voortdurend op zoek
naar producten, diensten, digitale oplossingen en zakelijke
mogelijkheden die de productiviteit van onze klanten kunnen
verbeteren. Met ruim 330.000 verschillende producten in ons
assortiment bieden we onze klant een ruime keuze op het
gebied van comfort, duurzaamheid, veiligheid en klimaat.

www.solarnederland.nl

Verantwoord ondernemen
Door de jaren heen hebben wij als Solar Group onze focus
gelegd op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Met initiatieven op het gebied van elektriciteit voorzieningen,
kennis en producten gericht op duurzame renovaties en
verantwoorde inkoop. Solar ziet het als taak een inclusieve,
veilige en duurzame arbeidsorganisatie te zijn. Daarnaast vinden
wij het belangrijk om jong talent te kunnen ontwikkelen binnen
ons bedrijf. Daarom bieden wij meerdere mogelijkheden om op
hbo-niveau een stage- of afstudeeropdracht te vervullen.

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

DFW
DF
W

EUROPE

THE WORLD IS
M O V I N G F O R WA R D . . .
Groei mee met een sterk merk!

DFW

DFW Europe is een snel groeiende onderneming.
Er worden crematie installaties en bijbehoren zoals
filterinstallaties gebouwd. Directie, management en
alle teams leveren topprestaties die opvallen in de hele
wereld. De laatste ontwikkeling die is gepresenteerd is
de DFW Electric, een crematieoven die geheel elektrisch
opereert. Daarmee kan DFW Europe crematieinstallaties
produceren en installeren ongeacht de energiebron.
Op het gebied van techniek en IT loopt DFW Europe
voorop en wordt voortdurende gewerkt aan innovatie.
Voor stage 1 TBK hebben wij het volgende vraagstuk:

In onze productiehal in Broek op Langedijk maken wij onze eigen ovens en installeren wij deze bij de opdrachtgever.
Na installatie worden de ovens in gebruik genomen en zijn er periodieke onderhoud momenten. Omdat kwaliteit
van onze producten hoog in het vaandel wordt gedragen, zouden wij een werkinstructie willen laten opstellen
afgestemd op de wensen en eisen van de klant, monteurs en onderhoudsmedewerkers. Met als doel de kwaliteit
waarborging te optimaliseren. Een opdracht waarbij je veel in contact komt met verschillende partijen en locaties.

Meegroeien? Kom bij ons stage lopen! Stuur je cv en motivatie naar: edith.peekel@dfweurope.com

...SO ARE WE

Vrouwen in de techniek
Steeds beter vertegenwoordigd!

Het aantal vrouwen in de techniek groeit. Ook bij ons op de opleiding stijgt het aandeel van
de vrouwen. Voor deze editie hebben we gevraagd of zij een stukje wilden schrijven over hun
ervaringen als vrouw op een, nu nog, vrij mannelijke opleiding.
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Asset Management
Het verbeteren van bedrijfsprocessen
Traduco Asset Management is een onafhankelijk adviesbureau
dat opdrachtgevers helpt bij het opzetten, invoeren en borgen van
Asset Management in de organisatie.

Zoek jij een afstudeerplek
òf een carrière
waarbij het verbeteren van
bedrijfsprocessen
centraal staat?

Traduco is op zoek naar afstudeerders of nieuwe collega's
met bedrijfskundig inzicht!

www.traduco.nl | info@traduco.nl | 072-572 65 25
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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

Sponsoren China
Wellicht een leuk stagebedrijf voor jou!

Om meer studenten de mogelijkheid te geven zich internationaal te oriënteren, hebben
verschillende bedrijven een bijdrage geleverd aan de studiereis naar China. In ruil daarvoor
mogen deze sponsoren zichzelf voorstellen aan de studenten in het magazine. Namens alle
deelnemers aan de reis, bedankt!
Wereldstage
Al sinds 2000 regelt Wereldstage meeloopstages, projectstages en afstudeeropdrachten voor Nederlandse studenten op Curaçao. We hebben
plezier in ons werk en gaan geen uitdaging uit de weg. Behalve je stage
regelen we ook veilige huisvesting, ticket, vergunning en verzekering.
De dienstverlening van Wereldstage is compleet en uniek door de Helpdesk en 24/7 noodnummer.
Een veilig gevoel voor als je op Curaçao zit. Voor jezelf maar ook voor de
thuisblijvers.
Peterson
In de kop van Noord-Holland bevindt zich een wereldwijde grote speler (+70 landen) in de logistieke sector,
namelijk Peterson. Peterson is verantwoordelijk voor de supply-chain van en naar de offshore-installaties en
beheert daarnaast opslagfaciliteiten, scheepsagentuurdiensten, douaneformaliteiten, inkoop, personeelswerving
en speciale offshore-projecten, zoals offshore wind en energietransitie binnen een duurzame energiesector. Deze
frisse onderneming biedt diverse uitdagingen voor een stage binnen een (inter)nationale omgeving en beschikt
over een uitstekend toekomstperspectief binnen een energierijke onderneming. Kortom, Peterson heeft genoeg
raakvlakken met de opleiding Technische Bedrijfskunde en biedt een unieke werkervaring.

Bosma & Bronckhorst
nder de noemer ‘een wereld van passie en techniek’ ontwerpt, realiseert,
installeert, onderhoudt en renoveert Bosma & Bronkhorst elektrotechnische installaties, aandrijfsystemen en technische automatiseringssystemen.
Innovatie, kennisverrijking en het toepassen van nieuwe technieken zit
B&B in het bloed. Onlangs is het bedrijf uitgebreid met een hal van ca.
1100 m2, waar naast de robotica activiteiten, een “Robot Innovation and
Experience zone” en een “industrieel fieldlab” gerealiseerd gaan worden.
Een hightech ontwikkel-, meet-, test- en leeromgeving.
Terra Technica
“Wij werken aan wereldwijde klimaatuitdagingen”
Wij zijn Terra Technica. Wij zijn een groep enthousiaste mensen werkzaam bij
innovatieve bedrijven, onderwijs- & kennisinstellingen en regionale & lokale
overheden. Wij bieden innovatie in duurzame energie, ondersteuning in
talentontwikkeling op de arbeidsmarkt en stimuleren het ondernemerschap
met kennis en netwerk uitbreiding. Wij brengen studenten en bedrijven in
de duurzame sector samen om oplossingen te bedenken voor een groenere
wereld. TerraTechnica geeft studenten de kans om ervaring en kennis op te
doen in een breed netwerk en om te werken aan interessante duurzame energie projecten bij top-of-the-bill bedrijven in de regio. Meer weten? Neem
contact op via www.terratechnica.nl.
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