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redactioneel

Drukke jongens, die alumni
Wiebe Wagemans

H

et zal u waarschijnlijk wel opgevallen zijn: het laatste VENIblad is alweer lange tijd geleden verschenen, dat was zelfs
voor de zomervakantie. Zoals de titel al suggereert komt dit
door die drukke alumni. Niet alleen de alumni die wij gevraagd hebben om een bijdrage, maar ook wij zelf. Het is natuurlijk niet verstandig om pas laat mensen te vragen om iets te schrijven. Zeker
niet als blijkt dat deze mensen het erg druk hebben en de deadline niet halen. Met het herfstnummer bleven we de deadline steeds
oprekken in de hoop toch voldoende kopij te hebben. Uiteindelijk
kwam de deadline van het volgende nummer zo dichtbij dat we besloten hebben de twee nummers te combineren tot één dubbeldik
kerstnummer. Helaas is dit blad toch net iets dunner als ik had gewild omdat – u raadt het al – een aantal bijdrages meerdere ultieme
deadlines niet gehaald hebben.
Ondanks dit alles is het toch een heel interessant blad geworden. In
het stuk hiernaast geeft Patrick als leraar in het middelbaar onderwijs zijn visie op de onderwijspolitiek. We hebben maar liefst twee
carrièreverhalen; beide schrijvers hebben de natuurkunde grotendeels verruild voor andere disciplines, wat aangeeft hoe breed een
natuurkundige inzetbaar is. Heel leuk is ook het kijkje achter de
schermen van De Nationale Wetenschapsquiz.
Op 20 februari staat de volgende Algemene Ledenvergadering gepland (zie ook pag. 34). Dan zullen minimaal twee nieuwe bestuursleden aantreden, waarvan er één de redactie van dit blad over zal
nemen. De kans is dus groot dat dit mijn laatste redactioneel is. Ik
hoop dat de bladen die ik heb gemaakt heb, met een nieuwe lay-out,
goed zijn bevallen.
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Onderwijspolitiek?
visie

Patrick van Aarle

H

et onderwerp ‘Onderwijs’ staat de laatste maanden weer uitgebreid op de politieke agenda. In de kranten en op tv is er
dagelijks veel over te lezen en te zien. Op het moment dat ik
dit schrijf, is de discussie over de lerarensalarissen groot – en dan in
het bijzonder de discussie waar minister Plasterk het geld daarvoor
vandaan moet halen. Enige nuancering is wel op zijn plaats…
Sinds ik ruim vier jaar geleden besloten heb om docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs te worden, heb ik bijzonder vaak
gehoord: “Wat leuk dat je dat
doet… Belangrijk ook dat er “Elk jaar merken we dat het
academici voor de klas staan op
de middelbare school! Alleen… moeilijker wordt om goede
ík zou het niet kunnen!” Een in- vervangers te vinden.”
teressant gegeven: iedereen is
het erover eens dat het belangrijk is dat er goede en gemotiveerde docenten voor de klas staan.
Maar tegelijkertijd zijn er ook veel geluiden om toch vooral zelf niet
het onderwijs in te gaan. Naast het bovengenoemde “het niet kunnen” zijn dat vooral het gebrek aan perspectief – “als je eenmaal in
het onderwijs zit, kom je er nooit meer uit” of het salaris – “je werkt
heel hard voor weinig geld”.
Toegegeven, lesgeven – en dan vooral bezig zijn met pubers – moet
je wel liggen, daar is niet iedereen voor in de wieg gelegd. Maar er
zijn ook genoeg academici die het wel degelijk zouden kunnen en
toch geen seconde over een baan in het onderwijs nadenken. Met
desastreuze gevolgen op de tamelijk korte termijn: van de docenten
die op mijn school les gaven toen ik er vier jaar geleden begon, is
over vijf jaar een heel groot percentage met pensioen. Elk jaar mer-
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ken we dat het moeilijker wordt om goede vervangers te vinden.
En dat is dan nog een gymnasium in een dorp in het gemoedelijke
Brabant – laten we niet praten over de veel grotere problemen van
immense scholengemeenschappen in de Randstad.
Kortom: dat het onderwerp nu op de politieke agenda staat, is niet
verwonderlijk en zelfs noodzakelijk. Maar de mate waarin zonder
enige kennis van zaken proefballonnetjes worden opgelaten, is wel
eens ergerlijk.

“Het beeld van de docent
die 30 jaar lang hetzelfde vak
geeft, dagelijks 6 maal 50
minuten met het krijtje voor
het bord, schrikt velen al af.”

De discussie spitst zich nu toe op
de salarissen. Maar waarschijnlijk is het andere motief, het
gebrek aan perspectief, voor de
meeste mensen een veel grotere
belemmering. Het beeld van de
docent die 30 jaar lang hetzelfde
vak geeft, dagelijks 6 maal 50
minuten met het krijtje voor het
bord, schrikt velen al af. Dat in het onderwijs tegenwoordig ook in
teams gewerkt wordt aan onderwijsvernieuwingen, dat bijna elke
docent tegenwoordig ook een leerlingenbegeleider is, dat samenwerking in teams van docenten, meestal vakoverstijgend, daarbij essentieel is en dat er derhalve in een schoolorganisatie ook voldoende variatie en doorgroei mogelijk is, zijn onderbelichte aspecten. Het
feit dat we allemaal, lang geleden, ook onderwijs hebben gevolgd,
maakt eenieder tot ervaringsdeskundige… maar wel van het onderwijs van 10, 20, 30 jaar geleden. In de politieke besluitvorming zou
veel meer aandacht moeten zijn voor het creëren van het juiste beeld
en het verder vergroten van doorgroeimogelijkheden. Een tijdje terug was er het bericht over ‘samenwerking tussen universiteiten en
scholen’, o.a. met het idee om v.o-docenten eenvoudiger de kans te
geven ook op universiteiten te werken of daar een promotie te verrichten, zodat ze zich verder kunnen ontplooien. Lijkt me een prima
idee, maar daar hoor je vervolgens niets meer over…
Dan toch maar over die salaris-discussie. De HOS-regeling (Herstructurering OnderwijsSalarissen) van minister Deetman uit 1985 is
daar in feite de oorzaak van. Toentertijd is een nieuw salarissysteem
ingevoerd dat er op neerkwam dat vanaf dat moment nieuwkomers
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Maar om nu te zeggen dat er
meer geld aan onderwijs besteed wordt? De commissie Rinnooy Kan becijfert dat er voor
extra lerarenbeloning 1,1 miljard nodig is om het dreigende
lerarentekort te verhelpen. Een
helder advies. Het kabinet geeft
aan dat dat inderdaad moet gebeuren, maar…Plasterk krijgt
de opdracht om het uit zijn eigen budget te betalen. Een ambivalant signaal: vind je beter onderwijs nu wel of niet belangrijk?
Want ontegenzeggelijk gaat de verhoging van de lerarensalarissen
nu ten koste van andere onderwijsdoelen.
Plasterk bekijkt alle opties; enkele ervan lekken uit naar de media en
veroorzaken commotie. Studenten staan meteen op de barricade als
blijkt dat het basisbeursstelsel er wellicht aan moet geloven, vrezend
dat dit een drempel opwerpt voor minder vermogende gezinnen om
hun kinderen te laten studeren. Een andere optie dan: leraren meer
salaris, maar dan grotere klassen in het voortgezet onderwijs. Ik kan
u vertellen: als er iets is waarmee je docenten geen plezier doet, is
het klassenvergroting. Boven 25 leerlingen in een klas wordt het
voor een docent nu eenmaal minder stuurbaar en minder gemakkelijk om leerlingen individueel goed te begeleiden. Er zit nu eenmaal
een grens aan wat één persoon goed kan behappen en zeker voor
beginnende docenten is dat een hele opgave. Dé manier om nieuwe
docenten te werven en ze binnen een paar jaar weer te zien vertrekken is dus door ervoor te zorgen dat ze te grote klassen voor hun
neus krijgen. Het collegegeld voor studenten dan maar omhoog?
jaargang 14, nummer 3&4
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in het onderwijs veel minder gingen verdienen. Degenen die er al
zaten, bleven ongemoeid. Zo krijg je het natuurlijk wel voor elkaar
dat oud-gedienden blijven zitten en er heel moeilijk aan nieuwe
mensen is te komen. De gevolgen worden nu zichtbaar: binnen tien
jaar een grote uitstroom van pre-HOS’sers en al 20 jaar lang een veel
te kleine groep nieuwkomers zorgt voor een dreigend lerarentekort.
En dus is het een goede zaak dat er nu ook aan de salarisstructuur
aandacht besteed wordt.

visie

Als de politiek het lerarentekort écht wil oplossen, als men écht iets
wil doen aan verbetering van het onderwijs, zal het geld dus niet uit
Plasterks eigen zak moeten komen. Dat is vestzak-broekzakpolitiek
waar het onderwijs niet beter van zal worden. Ik hoop van harte
dat Plasterk dat ook ziet en dat hij het spel nu goed speelt: hij weet
zelf heel goed dat de ideeën die nu ‘per ongeluk’ uitlekken voor collectieve verontwaardiging zorgen en laat daarmee zien dat de hele
samenleving het onwenselijk acht om het geld uit de eigen onderwijsbron te laten komen. Zodat het kabinet uiteindelijk inziet dat de
1 miljard ergens anders vandaan moeten komen om het onderwijs
echt te verbeteren. Ja, zo zal het gaan, briljante strategie, meneer
Plasterk! Of ben ik nu te optimistisch?
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Familie-excursie naar NEMO
Op vrijdag 28 december organiseert VENI wederom een familie-excursie. Ditmaal is het Amsterdamse NEMO doel van de trip.VENI-leden
kunnen hun ooms, tantes, kinderen, partners, opa’s oma’s en cavia’s
meenemen voor een middag doe- en leerplezier in het Amsterdamse
science center.
NEMO bestaat uit vijf verdiepingen vol wetenschappelijke en technologische doe- en
ontdekdingen. Je kunt zelf een moordenaar
vinden met DNA-sporen en vingerafdrukken, uitvinden hoe erfelijkheid werkt, spiegelende, draaiende en andere optische illusies
beleven, of in de spectaculaire kettingreactie
ondervinden hoe actie en reactie met elkaar
samenhangen.

foto: Flickr (by praatafrikaans)

NEMO is voor jong en oud een middag lekker spelen, en er nog
wat van opsteken bovendien!
VENI biedt alle deelnemers halverwege de middag een consumptie aan,
en de kinderen kunnen een klein prijsje winnen met een speurtocht
door het museum.
De toegangsprijs bedraagt 9 euro per persoon, kinderen onder de 4 jaar
kunnen gratis naar binnen.We verzamelen om 13.30 uur bij de ingang van
NEMO, zodat we als groep naar binnen
kunnen. NEMO is zeer goed bereikbaar
met het openbaar vervoer. Mocht je met
de auto willen gaan en een carpoolplaats
zoeken of overhebben, laat het ons dan
even weten. Dan proberen wij vraag en
aanbod aan elkaar te koppelen.

foto: Flickr (by TimoOK)
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sturen aan veni@tue.nl!
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Geen carrière in de natuurkunde
André Kooy

A

l voor ik technische natuurkunde ging studeren, wist ik dat
ik geen carrière in de natuurkunde, maar in het bedrijfsleven
ambieerde. En wat weet je nu van het bedrijfsleven als je
op het VWO zit? Ik bar weinig, dus maak je een willekeurige keuze,
die achteraf goed is uit gepakt. Ik zocht een intellectuele uitdaging
(gewoon weten hoe quantummechanica en relativiteitstheorie nu
in elkaar zaten) en een studie die na afstuderen nog een scala aan
mogelijkheden zou openlaten. Het werd Technische Natuurkunde
in Eindhoven.
Ik heb een hele goede tijd gehad op de faculteit. En als één van
de eerste leden van fysisch dispuut PerpeTUE Mobilé heb ik vrienden voor het leven opgedaan: PM bestaat nog steeds en ik zie de
meeste leden bijna elke maand en spreek sommigen meerdere keren per week.
Gedurende de studie interesseerde ik me steeds meer voor
financiële en economische onderwerpen en heb daarom ook wat
economische en financiële vakken gedaan (zowel aan de open universiteit als wat vakken bij bedrijfskunde). Naast de studie heb ik
voor Van der Waals intensief meegewerkt aan twee symposia en een
congres en heb ik met PM onder meer het Natuurkundecircus mogen oprichten als de eerste directeur.
ABN AMRO
Met die bagage heb ik in 1992 (een moeilijke tijd om aan een baan
te komen) bij diverse bedrijven gesolliciteerd, waaronder als concerntrainee bij de verse ABN AMRO Bank (de fusie was operationeel
gezien nog in volle gang). De combinatie van techniek, economie en
organiseren viel daar goed, en ik werd geselecteerd voor het klasje
van april 1993.
In die tijd nam ABN AMRO elk kwartaal 24 academici aan
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als concerntrainee, de kweekvijver voor toekomstig management.
Je krijgt dan een bankopleiding, intensieve begeleiding en interessante opdrachten voor twee a drie jaar per functie, met de bedoeling
om zowel inhoudelijke kennis als ook managementvaardigheden te
kweken. Tussen de economen, econometristen en juristen zat ik als
redelijk vreemde eend in de bijt. Ik heb er veel moeten leren, vooral
op sociaal en communicatief vlak. Ik merkte dat bij andere studies
het intensief samenwerken in kleine groepen meer werd getraind.
De eerste drie maanden van de opleiding bestond uit cursussen
(accounting, recht, banking english, auditing, 5 weken stage in “als het ex-Amro datamahet kantorennet, kennismaken
nagement systeem gekozen
met de organisatie etc.).
Je verblijft dan 13 weken werd, dan werd het ex-ABN
in verschillende hotels, hebt
overdag “college” en moet je ’s security systeem gekozen”
avonds en in het weekend voorbereiden voor een examen op maandagochtend. Heel leerzaam,
vooral ook omdat je analytisch wel wat voorligt op de meesten (alhoewel econometristen op dat vlak ook goed scoren), maar de sociale en sensitieve kant wordt in Eindhoven bij Natuurkunde niet sterk
ontwikkeld. Ik heb dan ook een forse inhaalslag moeten maken.
Daarna word je een afdeling geplaatst om echt te gaan werken en ervaring op te doen. En het was goed te merken dat de fusie
tussen de deftige ABN en snelle AMRO nog lang niet klaar was.
Eén van de eerste vragen in elk gesprek was: “ben je ex-ABN of exAMRO?” zodat men je zo snel mogelijk in een hokje kon stoppen.
Aan het antwoord: “geen van beiden” moest men nog wennen.
Ik heb tijdens de bankopleiding stage gelopen in Ede, en daar
zaten nog een ABN en een AMRO kantoor tegenover elkaar. Vijf
maanden daarna zou men samengaan in het Amro kantoor (dat lag
al gevoelig), maar bij de personele bezetting moest ook “eerlijk” gewerkt worden: beide kantoren hadden ieder 2 beleggingsadviseurs
en 2 hypotheekadviseurs. Er zouden er van elk 3 overblijven, en
omdat er een ex-Amro beleggingsadviseur ontslagen ging worden,
moest er een ex-ABN hypotheekadviseur ontslagen worden.
In de IT, waar ik mijn tweede echte functie had, ging het niet
anders: als het ex-Amro datamanagement systeem gekozen werd,
dan werd het ex-ABN security systeem gekozen enz. Zelfs de applicaties moesten eerlijk worden verdeeld, en zo ook de posities in de
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managementlagen. Heel vermoeiend, maar het wierp in mijn ogen
wel vruchten af. Zo’n fusie is heel complex, maar na een paar jaar
waren dit soort discussies voorbij, en voelde men zich 1 bank.
Mijn eerste functie was echter bij “Investment Research”, de afdeling waar de beleggingsanalisten werkten. Dat zijn de mensen die
proberen te voorspellen wat de omzet en winst van bedrijven gaat
worden en geven dan aan- en verkoopbeslissingen. Ik heb op die
afdeling 5 maanden gewerkt om een model te bouwen om de marges te voorspellen die oliemaat“je hebt 24 uur per dag, en als schappijen maken in hun raffinaderijen, over de hele wereld.
dat niet genoeg is, kun je nog Gebruikmakend van gegevens
altijd overuren maken!” van Reuters, een economisch en
technisch model voor een raffinaderij en input van de analisten rekende het model elke week uit hoeveel winst een raffinaderij
per vat olie gemaakt moest hebben. Ik heb het model kunnen testen
met BP en Shell, en het bleek goed genoeg voor rudimentaire voorspellingen. Leuke, korte klus (4 maanden) en een mooie combinatie
voor analytisch en economisch werk.
Mijn tweede functie was als systeemprogrammeur voor de
IBM mainframes. Technischer dan dat bestaat het niet binnen een
bank, en ik werd in het diepe gegooid. JCL programmeren (op terminals, PC’s werden toen nog niet gebruikt voor het mainframe; internettoegang bestond niet en email was iets bijzonders!), veel nerds
om je heen (niet allemaal natuurlijk), met een pieper rondlopen om
’s nachts het mainframe van de bank op te starten; ik heb het IT vak
in twee jaar tijd snel geleerd.
Daarna kwam mijn eerste leidinggevende functie, en het leukste project uit mijn ABN AMRO tijd. In 1995 ontstond het plan binnen de bank dat veel meer klantencontacten telefonisch moesten
worden afgehandeld en daartoe werd een call center opgericht in
Nijmegen. Het was een combinatie van een telefonie oplossing,
Voice Response (invoeren rekeningnummer en code, en “kies 1 voor
....”,) en CTI (computer telephony integration), zodat een klant informatie kon krijgen over zijn saldo of over beleggingsopdrachten
via de voice response en opdrachten kon geven aan een call center
agent. Daarbij had de agent alle informatie over de klant al direct
op zijn/haar beeldscherm. Dat was in die tijd revolutionair. En het
12
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Figuur 1: call center infrastructuur
project startte in juni 1995 en moest live op 2 januari 1996: een zeer
korte tijdsperiode, maar met een bijna oneindig budget. De combinatie van verschillende technieken, met een dubbele uitvoering om
fouten te vermijden, was uniek in Europa. Voor een schematische
opzet (voor zover ik me nog herinner), zie figuur 1.
In september 1995 werd ik hiervoor zowel coördinator voice
response, als projectleider voor de gehele technische infrastructuur
voor dit project. Een fantastische klus, die ik vier maanden samen
met mijn voorganger in die functie (Edwin Hammink, zie ook later)
en daarna nog twee jaar alleen heb mogen invullen. De complexiteit zat hem vooral in de locaties (Rotterdam, Amstelveen en Nijmegen), samenwerken met vele interne en externe partijen (KPN,
CMG, Tandem) en de noviteit van de technologie. Immers, als iemand doorverbonden wilde worden, moest je er wel voor zorgen dat
de telefoon ging rinkelen bij dezelfde agent als waar je de informatie
op het scherm liet zien. Niet triviaal. Er was ook veel aandacht vanuit
het senior management, met uitspraken als: “je hebt 24 uur per dag,
en als dat niet genoeg is, kun je nog altijd overuren maken!” Het
was een geweldig project: lange dagen maken, veel stress, fantastisch teamwerk en precies op tijd klaar. En daarmee was het ook een
enorme boost voor mijn en Edwins carrière.
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Mijn volgende functie was als projectleider Risk Management. Risk
management is een essentieel onderdeel van elke bank: in deze divisie wordt het kredietbeleid bepaald, men neemt er beslissingen
over grote kredieten aan bedrijven, overheden en andere banken.
Bij de afdeling “bijzondere kredieten” (BK) komen de slechtlopende
kredieten terecht en daar wordt op korte termijn gekozen voor begeleiding (men probeert de klant er weer bovenop te helpen, zoals
bijvoorbeeld DAF) of men gaat over tot afwikkeling (de busjes en
vrachtwagens komen voorrijden en alles wat los en niet al te vast
zit, wordt meegenomen). Als
“Risk management is een projectleider had ik alle IT projecten voor deze divisie onder
essentieel onderdeel van elke mijn hoede, waaronder het Vabank: in deze divisie wordt het lue at Risk programma voor landenrisico’s. Hierbij was ik vooral
kredietbeleid bepaald” leidinggevend (het echte werk
werd door ontwerpers en programmeurs gedaan), maar soms mocht ik me ook inhoudelijk bemoeien.
De Value at Risk methode is een manier om voor een portefeuille van (in dit geval) leningen uit te rekenen hoeveel geld de
bank waarschijnlijk gaat verliezen. Voor landenrisico’s werden hierbij allerlei marktgegevens meegenomen, zoals de marge die landen
moeten betalen bovenop de“risk free rate”en het deel van een lening
dat uiteindelijk toch nog binnengehaald wordt. Via Monte Carlo simulaties worden dan tienduizenden scenario’s berekend, en wordt
gekeken hoeveel geld de bank maximaal verliest in 95% of 99% van
de gevallen. Aangezien een bank een beperkt vermogen heeft, mag
slechts een deel daarvan in de waagschaal worden gelegd voor bepaalde risico’s. Alle nieuwe leningen worden dan ook getoetst om
te bepalen wat hun bijdrage aan de VaR is voor deze risico’s en dat
wordt meegewogen in de beslissing of een krediet al dan niet wordt
verstrekt.
Tijdens deze functie kwam ik erachter dat ik werken in kleine
projectteams erg leuk vind, maar dat het algemene management
(mijn volgende functie in het carrièrepad) me helemaal niet trok.
Het bleek dat Edwin, die in hetzelfde traject zat, met dezelfde ideeën
rondliep en na een halfjaar nadenken en het maken van een businessplan, zijn Edwin en ik in 1998 ons eigen consultancybedrijf begonnen: Quintus consultants b.v.
14
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Quintus consultants
Uit het businessplan (dat we voor ons zelf maakten, we hadden
geen bankfinanciering nodig) bleek dat het beginnen van een eigen
bedrijf een heel goed idee zou zijn. We zouden focussen op SAP en
bankimplementaties, want daaraan was destijds veel behoefte.
We zijn Quintus begonnen zonder een opdracht, maar binnen
een maand waren we allebei aan de slag. In de afgelopen (bijna)
tien jaar heb ik gewerkt voor onder meer ING, de belastingdienst,
Nelcon, Ericsson (in Nederland, België en 8 maanden Griekenland),
TPG, Airbus, Tullow Oil en
Shell. En Quintus groeide: “Daardoor vielen echter bijna al
november 1998 namen we
onze eerste medewerker aan onze opdrachten weg en moesen eind 2000 zaten we al ten we hard gaan snijden ... en
met 13 mensen. Begonnen
vanaf de keukentafel hadden moest ik het moeilijkste doen uit
we ook al snel een kantoor mijn hele loopbaan tot nu toe:
nodig (in Amersfoort). We
voerden destijds opdrachten mensen ontslaan.”
uit op het gebied van SAP
(projectadministratie en projectmanagement), call centers en banksoftware.
Zo werkten we sinds 1998 samen met een softwarebedrijf,
Fado, dat banksoftware maakte en wij implementeerden het bij de
klanten. Fado had een zeer innovatieve manier ontwikkeld om de
administratie van een bank te voeren: in tegenstelling tot traditionele banksystemen kon een gebruiker binnen een uur een nieuw
product ontwikkelen en in het systeem invoeren: een droom voor
elke marketeer. Tevens zorgde het systeem ervoor dat er goed gerapporteerd kon worden en paste het in een beveiligde infrastructuur.
De eerste klanten waren de Postbank en een dochter van ABN
AMRO, AAGUS. Het systeem was echter zo mooi dat ABN AMRO
zelf interesse kreeg en Fado kocht; niet voor commerciële doeleinden om de software te gaan verkopen, maar om de concepten zelf te
gebruiken. Daardoor vielen echter bijna al onze opdrachten weg en
moesten we hard gaan snijden: eind 2001 waren we nog maar met 4
mensen en moest ik het moeilijkste doen uit mijn hele loopbaan tot
nu toe: mensen ontslaan. Ik heb daar slapeloze nachten van gehad,
omdat je de impact op de mensen met wie je fijn hebt samengewerkt ziet en voelt.

carrière

Sindsdien zijn we gestopt met call centers, omdat ook dat werk
wegviel en moesten we een alternatief vinden voor de software van
Fado. In 2003 hebben we dat gevonden op het vlak van data-analyse
middels software van Spotfire. Deze software stelt analisten in de
gelegenheid om grote hoeveelheden gegevens uit databases en andere bronnen (Excel sheets, tekst bestanden etc.) bij elkaar te rapen
en deze op een gebruiksvriendelijke, flexibele en interactieve manier
te onderzoeken. De software wordt door veel farmaceutische bedrijven gebruikt, maar ook alle grote oliemaatschappijen gebruiken het
in meer of mindere mate.

“ik ben erg blij met de vrijheid
die een eigen bedrijf biedt.
Niemand die zegt dat iets mijn
taak niet is, of dat ik me er niet
mee mag bemoeien”

Hoewel ik soms ook (kort) voor
andere klanten werk, zit ik al
jaren bijna fulltime bij Shell in
Rijswijk (vroeger KSEPL, nu
Shell International Exploration
& Production). Ik geef daar sturing aan een team van Spotfire
specialisten en werk aan tientallen projecten over de gehele wereld
die met Spotfire te maken hebben. Vooral de combinatie van IT, natuurkunde en economie maakt het voor Shell, en voor mij, interessant om langere tijd met elkaar te werken.
Ik werk grotendeels voor de “groei”-directoraten exploratie
(EPX) en “new business” (EPB). Deze directoraten moeten er voor
zorgen dat Shell ook in de toekomst olie en gas uit de grond kan halen, ofwel door zelf nieuwe velden te vinden (exploratie) ofwel door
landen te helpen om reeds gevonden hydrocarbons te ontwikkelen
(new business) ofwel door bedrijven en/of velden te kopen (acquistion & divestment). Deze directoraten maken gebruik van heel veel
verschillende gegevens, zowel publieke data als vanuit Shell. Spotfire blijkt het aangewezen tool om zowel Excel als rapportage tools
als Business Objects te vervangen, en ons team voert steeds meer
opdrachten uit.
Een voorbeeld hiervan is exploratie planning. Hierbij worden
door geologen, fysici en planners in de werkmaatschappijen modellen ontwikkeld voor nog te vinden olie- en gasreserves. Dit vindt
plaats op basis van onder meer seismologische data en vergelijkbare,
reeds ontdekte velden. Deze modellen worden in een database ingevoerd en samen met financiële gegevens en business plannen ingestuurd naar de regionale kantoren en het hoofdkantoor in Rijswijk.
16
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Curriculum Vitae
André Kooy
(Geldrop, 20 oktober 1967)
1986-1992
Technische Natuurkunde
Afgestudeerd bij prof. Hagedoorn (Versnellertechnologie)
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Werk:
1992 - 1998
ABN AMRO Bank
1998 – heden
Quintus consultants b.v.
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Aldaar worden alle mogelijke prospects geëvalueerd aan de hand
van een groot aantal selectiecriteria, waarbij de analisten en planners
de vrijheid nodig hebben om de data vanuit allerlei gezichtspunten
te benaderen. Ons team helpt hen daarbij, door de data (beter) te
ontsluiten en modellen te ontwikkelen in Spotfire. Daarbij reis ik regelmatig naar de regio’s toe (Calgary, Houston, Perth, Oslo, Londen,
Assen en binnenkort Dubai) om daar de oplossingen te implementeren, mensen op te leiden en input te verzamelen om de modellen
te verbeteren.
Omdat ik er al zo lang werk, voel ik me inmiddels ook wel een
beetje een “Sheller”, maar uiteindelijk ben ik vooral toch consultant
voor Quintus. Het leukste van mijn werk bestaat uit twee delen: het
werken bij grote klanten als Shell en daar leren hoe zo’n groot bedrijf gestuurd wordt en daar een bijdrage aan kunnen leveren; en het
runnen van een eigen bedrijf, met alle aspecten die daarbij komen
kijken.
En dat laatste is ook heel erg leuk en boeiend: ik zorg voor de
werving en begeleiding van personeel (we zijn inmiddels weer met
6 mensen en hebben vacatures), heb met allerlei financiële en fiscale
zaken te maken, moet me met huisvesting en inkoop bezig houden
en ben ook vaak commercieel bezig, zoals het binnenhalen van opdrachten bij nieuwe en bestaande klanten. En ik ben erg blij met de
vrijheid die een eigen bedrijf biedt. Niemand die zegt dat iets mijn
taak niet is, of dat ik me er niet mee mag bemoeien, en dat is heerlijk. Te meer daar mijn samenwerking met Edwin nog steeds heel
goed gaat, na meer dan 10 jaar, en omdat mijn vrouw Franka mij de
gelegenheid en ruimte geeft om mijn dromen waar te maken. En terugkomend op het begin van mijn loopbaan: ik hoef nog steeds niet
te veel te kiezen in wat ik doe; misschien weet ik ooit nog wel wat ik
wil worden als ik groot ben.

nieuws

Inschrijvingen eerstejaars nemen iets af

Prestigieuze Amerikaanse prijs voor Erwin Kessels
Onderzoeker dr.ir. Erwin Kessels van de groep Plasma and Materials
Processing van de faculteit Technische Natuurkunde is onderscheiden
met de Peter Mark Award van de AVS (American Vacuum Society) Science & Technology Society. Kessels is de eerste onderzoeker van buiten
de Verenigde Staten die deze onderscheiding krijgt. De prijs bestaat uit
een geldbedrag van 6.500 dollar, een oorkonde en een uitnodiging om
als gastspreker een voordracht te verzorgen op het internationale AVSsymposium, van 15 tot en met 19 oktober in Seattle. De Peter Mark
Award wordt jaarlijks toegekend aan een jonge wetenschapper (onder
de 35 jaar) voor uitstekend theoretisch of toegepast onderzoek.
De 34-jarige Erwin Kessels studeerde in 1996 af als natuurkundig
ingenieur aan de TU/e. Hij promoveerde hier in 2000 op een onderzoek
naar flexibele zonnecellen. Kessels werkt bij de faculteit Technische Natuurkunde aan plasma’s voor nanotechnologie. Zo doet hij onderzoek
naar het opdampen van ultradunne lagen op dragermateriaal. Het betreft
hier laagjes van enkele atoomlagen dik op met name halfgeleiders. Toepassingen hiervan zijn onder andere zonnecellen en halfgeleiderchips.
Hij is (mede)auteur van meer dan tachtig wetenschappelijke artikelen
en heeft samen met collega-onderzoekers diverse octrooien op zijn
naam. (bron: Cursor)
18
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The making of…
De Nationale Wetenschapsquiz
Sonja Knols

‘G

oedemorgen, u spreekt
met de redactie van
de Nationale Wetenschapsquiz. Weet u toevallig
hoe katten spinnen? Nee, niet
waarom, maar hoe, wat maakt
dat geluid?’ Aan de andere kant
van de lijn heerst even stilte.
‘Awel mevrouw, dat is een zeer
goede vraag hè? Ik zou het ook
niet weten. Maar als u erachter
bent, belt u mij dan even terug?
Want daar ben ik zeker en vast
in geïnteresseerd!’
Zomaar een fragment van
een telefoongesprek dat ik als redactielid van de Nationale Wetenschapsquizzen eens voerde met een Gentse kattenspecialist. Deze
man was mijn laatste hoop. Ik had al vijf andere wetenschappers
gebeld die alles weten van huisdieren in het algemeen, of katten in
het bijzonder, en zij vertelden mij allemaal hetzelfde: over de reden
waarom katten spinnen is genoeg te vertellen, maar wat precies het
geluid veroorzaakt, dat weet niemand zeker. Theorieën genoeg hoor,
maar niemand die zijn hand in het vuur wilde steken voor een juist
antwoord.
Flaterloos?
En dat is wat we nodig hebben. Want hoe simpel zo’n quizje ook
lijkt, als je pretendeert Nationaal te zijn, moet je er wel voor zorgen
dat je geen grote onzin verkoopt. Een van de stelregels die we hanteren om dit risico tot een minimum te beperken, is dat er minimaal
jaargang 14, nummer 3&4
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één, maar liever nog twee hoogleraren die het kunnen weten achter
het door ons gegeven antwoord staan. En zelfs dan slaan we echt
nog wel eens een flater. Veroorzaakt door een gebrek aan tijd – ‘Ja, ik
weet wel dat die vraag zo klopt, maar dit antwoord is niet leuk genoeg op tv, dus verzin op het laatste moment maar iets anders’ – of
een overschot aan arrogantie van de redactie – ‘Ik weet zeker dat dit
klopt, heb ik wel eens gelezen. Oh, toch verkeerd begrepen dus’, of
soms toch gewoon van een foutje van een referent – ‘Ja, helemaal gelijk, met dat effect had ik geen rekening gehouden, maar het is niet
helemaal verwaarloosbaar.’
En ach, dat is toch ook een beetje de charme. Elk jaar na Kerst
meteen de NRC openslaan om te kijken van welke vragen Karel
Knip nu weer gehakt maakt. Weekend van wakker liggen, en dan
gelukkig niet zelden tot de conclusie komen dat Knip het zelf bij het
verkeerde eind heeft. En soms moeten toegeven dat je iets te kort
door de bocht bent gegaan in je poging de vraag en de antwoordmogelijkheden zo instinkerig mogelijk te formuleren.
De verliezers
Voordat de twintig vragen van de seniorquiz en acht tot tien vragen van de juniorquiz helemaal rond zijn, zijn er al velen afgevallen. Omdat iedere internetter het antwoord via twee keer klikken
met Google kan vinden. Omdat er juist helemaal niemand is die het
antwoord kan geven. Omdat je tien regels
tekst nodig hebt om überhaupt de vraag te
kunnen stellen. Omdat er veel te veel debat
over is (zijn deeltjesversnellers gevaarlijk?
Tsja, ligt eraan hoe je het bekijkt. Of zoals
de door mij geraadpleegde expert stelde: Je
moet ook geen uren voor een röntgenapparaat gaan staan…). Omdat het antwoord zo
voor de hand ligt dat er niks aan is. Of omdat
het antwoord theoretisch a lijkt, maar in de
praktijk toch b blijkt te zijn.
Bijvoorbeeld als je vraagt wat sneller smelt: waterijs of roomijs. Je zou zeggen
roomijs, dat heeft immers een smelttraject in
plaats van een smeltpunt. Maar mijn referent – onderzoeker bij de Ola – wist een heel
overtuigend verhaal te vertellen over eiwit20
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Voorpret
Ik mag uren heerlijk hobbyen:
met bananen proberen te laten
branden, eigeel garen zonder
dat het eiwit stolt, al mijn reeds
lang vergeten studieboeken uit
de kast halen om op te zoeken hoe dynamische en statische wrijving ook alweer werkt, avonden verhit debatteren met mijn gewaardeerde – eveneens fysische
– echtgenoot, af en toe spectaculaire proefjes verzinnen en allerlei
wetenschappers bellen met de meest curieuze vragen. In deze tijd
van het jaar is mijn meest gebezigde tekst dan ook: ‘Het is misschien
een vreemde vraag, maar weet u misschien…’. Fantastisch!
Leukste daaraan is nog wel dat ook de mensen die ik aan de
telefoon krijg zeker willen zijn van hun zaak. ‘Mag ik het – vanzelfsprekend uiterst vertrouwelijk – even met mijn collega overleggen?’
Of de prachtige mail die ik vorig jaar kreeg van een bij Artis werkzame bioloog in reactie op een vraag over graasgedrag van nijlpaarden: ‘Ik heb al mijn boeken erbij gehaald, en het zou zus en zo moeten zitten. Voor de zekerheid ben ik zondag nog maar even bij onze
Tanja gaan kijken, en ze doet het inderdaad precies zo!’
U snapt: dit is de mooiste tijd van het jaar voor deze ‘wetenschapsredacteur bij NWO’. En de laatste twee jaar is het alleen maar leuker
geworden, sinds de traditionele quiz met Kerstavond wordt voorafgegaan door acht voorrondes. Dit jaar met de ‘knapste families van
jaargang 14, nummer 3&4
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ten die het ijs heel lang stevig houden. Dus als proef vlak voor de
opname een enorm waterijs en een enorm roomijs laten maken. Op
laten warmen, et voila: roomijs smelt veel sneller… en dat gokt natuurlijk iedere inzender goed. Andere vraag alstublieft?
Jaren geleden kende ik de quiz alleen van de kranten. Het televisieprogramma met Wim T Schippers had ik nog nooit gezien, laat
staan dat ik wist dat er ook een - overigens meestal nog leuker dan
de volwassenversie - variant voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar
bestaat. Inmiddels heb ik alweer enkele jaren het voorrecht om te
mogen meewerken aan beide
grandioze programma’s, en zijn
de quizzen voor mij het hoogtepunt van het jaar.

varia

Nederland’. Mijn mooiste quizmoment ooit was dan ook de selectiedag op 7 oktober: als ware Jerney Kaagman zat ik met mijn mederedactieleden achter een plechtstatige jurytafel, en mochten we
verschillende langskomende families beoordelen op hun kennis en
kunde als het op typische quizvragen aankomt. Machtig mooi, en
wat zijn er toch veel fantastische hobbyisten in Nederland! Als je de
voorrondes gemist hebt (werden vanaf 1 november elke donderdag
van 20.50 uur tot 21.15 uur uitgezonden op Nederland 2), kijk vooral
via www.uitzendinggemist.nl.
De Nationale Wetenschapsquiz
2007, gepresenteerd door Leon Verdonschot en Denvis, wordt uitgezonden op kerstavond, om 22.25
uur op Nederland 3.
De Nationale Wetenschapsquiz junior 2007, gepresenteerd door Georgina Verbaan, is te zien op zondag 30 december tussen 11 en 12 ’s
ochtends, op Nederland 3.
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Van der Waals

Nieuwe opzet Buitenlandse
Excursie Van der Waals
Rob Mensink

I

n de zomer van 2008 zal SVTN “J.D. van der Waals” wederom een
studiereis organiseren, met als bestemming Zuid-Korea. Ook bij
deze reis zal gebruik gemaakt worden van het principe van cases
om een deel van de reis te financieren. Het fenomeen cases is relatief
nieuw en daarom zal ik het een en ander over uitleggen.
De studiereis wordt georganiseerd door de commissie Buitenlandse
Excursie (BuEx). De commissie stelt een gevarieerd programma samen waarin er aandacht is voor zowel de cultuur en historie van het
land als ook de inspanningen op het gebied van de natuurkunde.
Ook worden er in Nederland voorexcursies georganiseerd naar natuurkundige instellingen en bedrijven die gerelateerd zijn aan hedendaags fysisch onderzoek.
De afgelopen jaren zijn de volgende bestemmingen aangedaan, onder de wetenschappelijke begeleiding van de volgende personen:
2007
2005
2004
2003
2002
2001

USA
Japan
Canada
Brazilië
Rusland
China

prof. dr. ir. Gerrit Kroesen
dr. ir. Seth Brussaard
dr. ir. Jom Luiten
prof. dr. Paul Koenraad
prof. dr. ir. Gerrit Kroesen
prof. dr. ir. Henk Swagten

De BuEx in 2008 naar Zuid-Korea staat onder de wetenschappelijke
begeleiding van Paul Koenraad.
Aangezien het veelal verre reizen naar exotische oorden betreft,
hangt er helaas wel een fors prijskaartje aan de studiereis. Onder
andere om de hoge kosten van de BuEx te dekken, zijn een aantal jajaargang 14, nummer 3&4
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ren geleden cases in het leven geroepen. De bedoeling van een case
is dat een deelnemer aan de BuEx gedurende 160 uur werkzaamheden verricht voor een vakgroep of bedrijf, waarvoor een vergoeding
gevraagd wordt van € 1400,- die ten goede komt aan de reis. Naast
de inkomsten voor de reis, doet de student vooral ook waardevolle
werk- en studie-ervaring op.
Tijdens de case
Er zijn veel verschillende invullingen te geven aan de case, zoals
het uitvoeren van literatuur- of
praktijkonderzoek, het verbeteren van promotie van de vakgroep of het vernieuwen van
een website.
De periode waarin de case wordt
uitgevoerd kan variëren. Deze
kan uitgesmeerd worden over
een half jaar, wel met de doelstelling om voor het begin van
BuEx 2007: Verenigde Staten, onder begeleide reis (4 juli) af te zijn. Anderding van Gerrit Kroesen
zijds kan het ook in de vier resterende weken van de zomervakantie plaatsvinden. De doelgroep
van de BuEx is tweedejaarsstudenten en ouder, waarbij ouderejaars
studenten voorrang krijgen.
Voor vragen en/of opmerkingen over cases of over de BuEx kunt u
een e-mail sturen naar buex2008@vdwaals.nl.
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Vijf vragen aan:
Kim van Ommering

K

im van Ommering is
in januari 2006 afgestudeerd via Philips
Research op het onderwerp
“Magnetic properties of submicrometer superparamagnetic
beads used for biosensors”. Voor
dit werk heeft ze in juni de Mignotprijs gewonnen voor het beste afstudeerwerk van 2006 van
de TU/e. Ze werkt nu bij Philips
aan een vervolg op dit werk in
de vorm van een promotieonderzoek.

Kim ontvangt de prijs van mevrouw Mignot.

1. Waarom zijn superparamagnetische beads interessant
voor het gebruik in magnetische biosensoren? Wat hield jouw
onderzoek hieraan in?
Superparamagnetische beads zijn kleine deeltjes (100 nm tot enkele
micrometers) die bestaan uit duizenden ijzeroxide korreltjes in een
plastic omhulsel. Ze kunnen gekoppeld worden aan bepaalde eiwitten of andere moleculen, en vervolgens gedetecteerd worden met
gevoelige magneetsensoren zoals een GMR. Hiermee kunnen bepaalde ziekten, zoals een aankomend hartinfarct, vroegtijdig opgespoord worden.
Voor nauwkeurige detectie in een biosensor is het belangrijk
om de magnetische eigenschappen van de deeltjes te kennen, met
name die van de individuele deeltjes omdat hierin grote verschillen kunnen bestaan. Mijn afstudeerproject was gericht op het meten
van de magnetische susceptibiliteit van individuele deeltjes. Vooral
jaargang 14, nummer 3&4

25

interview

voor deeltjes kleiner dan 1 μm bestond geen geschikte analysetechniek, omdat de thermische of Brownse beweging van de deeltjes de
metingen verstoort. Ik heb een techniek ontwikkeld die juist deze
Brownse beweging gebruikt voor de analyse van de deeltjes. Als je
namelijk een deeltje vangt in een magnetisch potentiaalputje kun je
uit de (beperkte) thermische beweging van het deeltje in het putje afleiden hoe sterk hij gevangen zit, en dus hoe magnetisch hij
is. Hoe magnetischer, hoe minder het deeltje kan bewegen in het
putje. Met deze techniek heb ik aangetoond dat de deeltjes wel tot
een factor 10 verschillen in hun
magnetische
eigenschappen,
wat van groot belang kan zijn
voor de biosensor.
2. Waarom heb je ervoor
gekozen om bij een bedrijf af
te studeren? Hoe is dat bevallen?
Mijn voornaamste wens was af
te studeren in het grensgebied
tussen biomedische technologie en natuurkunde. Ik wilde
kunnen bijdragen aan iets waar
Vrije en beperkte Brownse beweging van twee
mensen direct profijt van kunsuperparamagnetische deeltjes, gevangen op
nen hebben, en niet alleen maar
een stroomdraad op een chipoppervlak
bijvoorbeeld aan mooiere TV’s.
Toen bleek dat ik dit onderzoek
bij Philips kon doen was ik helemaal blij, want afstuderen bij een
bedrijf betekent dat je nog dichter bij een uiteindelijk product bezig
bent, en daarnaast ook leert wat erbij komt kijken om zo’n product
te ontwikkelen. Bovendien had ik na 6 jaar de TU eigenlijk wel eens
gezien.
3. Wat heeft je doen besluiten om een promotie onderzoek te
gaan doen en niet bij een bedrijf te gaan werken?
Ik hou van vrijheid en zelfstandigheid en vind het leuk om te begrijpen hoe dingen werken. Bovendien ben ik wel iemand voor diepgang; ik vind het niet zo fijn om aan iets nieuws te beginnen en het
gevoel te hebben dat ik er niets van snap. Een promotie-onderzoek
was dus ideaal voor mij. Echter, zoals al eerder gezegd had ik geen
26
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4. Hoe lang duurt het nog voordat we magnetische biosensoren tegen gaan komen bij de dokter? Of ergens anders?
De eerste toepassing waar Philips aan werkt is verkeersveiligheid.
Het blijkt dat verkeersongelukken ongeveer even vaak veroorzaakt
worden door alcohol als door het gebruik van illegale drugs. Daarom
is er grote behoefte aan een biosensor die illegale drugs kan meten
en die snel langs de kant van de weg kan worden afgenomen. Philips werkt aan een hele snelle speekseltest die over een paar jaar op
de markt zal kunnen zijn. Tegelijkertijd werken we binnen Philips
aan een aantal medische toepassingen, maar deze zullen pas later
op de markt komen omdat de ontwikkeling en registratie van nieuwe medische technologie meer tijd kosten.
5. Weet je al wat je met het prijzengeld gaat doen?
Ik houd mij graag bezig met yoga, meditatie en spiritualiteit. Bij studeren en promoveren ben je veel in je hoofd bezig, met het gevaar
dat je vergeet te voelen wat er in je lichaam gaande is. Yoga en meditatie brengen je weer terug in je lichaam, laten je ontspannen, en
maken je ook meer gewaar van vraagstukken als ‘wat is belangrijk in
het leven?’ en ‘waar doen we het eigenlijk voor?’.
Met een deel van het prijzengeld ga ik eind december ruim 2
weken naar Trinidad (het Caribische eiland), om daar te verblijven in
een spiritueel centrum, met een dagprogramma van meditatie, zingen, yoga en discussie. Hier ben je even helemaal uit de dagelijkse
zorgen, en ook helemaal op je zelf aangewezen. Bovendien is een
Caribisch eiland bezoeken in de winter natuurlijk ook geen slecht
idee. Ik ben benieuwd wat ik hier ga ervaren, en ook hoe ik daarna
weer in mijn wetenschappelijke werk sta.

jaargang 14, nummer 3&4
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behoefte om op de TU te blijven, ik wilde graag weg uit de studentenwereld. Misschien dat een andere universiteit ook nog wel een
optie was geweest, maar bij Philips blijven was voor mij toch het
meest ideale. Het is ook erg leuk om te zien hoe ons project uitgegroeid is in de 3 jaar dat ik hier nu rondloop. Ik ben alweer een van
de oude rotten uit het project. Het is leuk om fundamenteel bezig te
zijn, maar tegelijkertijd een (nu nog klein) steentje bij te dragen aan
het uiteindelijke product.

nieuws

Van de Sanden benoemd tot fellow
Hoogleraar dr.ir. Richard van de Sanden van de faculteit Technische
Natuurkunde is onlangs benoemd tot fellow van de American Vacuum
Society (AVS). Deze organisatie kent deze titel toe aan leden die bijzondere wetenschappelijke en technologische bijdragen hebben geleverd aan de vakgebieden die voor AVS van belang zijn (onder andere
plasmatechnologie, oppervlaktetechnologie, vacuümtechnologie). Van
de Sanden krijgt zijn ‘fellowship’ voor ‘innovative contributions in the
development and application of in situ plasma and surface diagnostics
used to unravel the underlying mechanisms of plasma processing of
materials’. (bron: Cursor)

Nieuwe hoogleraren
Dr. A. Fiore is benoemd tot hoogleraar “Photonic Nano-Materials” in de
groep Fotonica en Halfgeleider Nanofysica (voormalige halfgeleiderfysica). Daarnaast is Mw. dr.drs. P.F. Levelt benoemd tot deeltijd hoogleraar
“Satellietwaarneming van de atmosfeer”.
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Onderzoeker verdwaald in
innovatieland?
Maurits Kreijveld

‘W

at doe jij tegenwoordig?’ vroeg iemand die ik al lang niet
meer gesproken had me laatst. Ik moest even denken
wat ik zou zeggen. Zal ik zeggen dat ik meewerk aan een
welvarend, duurzaam en ondernemend Nederland? Of dat ik een
van de grootste sponsoren ben van toegepast onderzoek? Dat mijn
werkgever zorgt dat er meer nieuwe techno-starters komen? Dat
mijn baas samen met de koningin op een foto staat en af en toe wel
eens bont draagt? Ik besloot het te houden bij: ‘ik werk bij het Ministerie van Economische Zaken’.
Na mijn afstuderen ben ik eerst nog enkele jaren doorgegaan in het onderzoek
bij Philips Research en de TU Delft, maar
ik kwam er na een paar jaar achter dat dit
voor mij te eenzijdig was. Ik wilde technologie niet volledig loslaten maar ze vanuit
breder perspectief bekijken: wat technologie kan betekenen voor de ontwikkeling
van de economie en de maatschappij. Zo
kwam ik op een plaats terecht waar je niet
zo snel een oud-natuurkunde student tegen denkt te komen.
Innovatie
Ik begon bij het Directoraat Innovatie,
een van de vier onderdelen van het ministerie, waar we ons bezighielden met
uiteenlopende nieuwe technologische
ontwikkelingen. Er kwam destijds steeds
meer belangstelling voor innovatie, mede

jaargang 14, nummer 3&4
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omdat D66 deel ging uitmaken van het Kabinet-Balkenende II. Ik
was betrokken bij een aantal verkenningen van nieuwe technologiegebieden op het terrein van nieuwe materialen en micro-systeemtechnologie. Daar brachten we in kaart welke spelers (o.a. bedrijven,
universiteiten en hogescholen, instituten) erbij betrokken waren en
welke knelpunten de totstandkoming van nieuwe innovaties belemmerde of vertraagde. Ik sprak met de researchafdelingen van grote
en kleine bedrijven, met onderzoeksinstituten als TNO en vakgroepen bij universiteiten. Ik kreeg een goed en breed overzicht en had
nog nooit zoveel contact met
“Zo rolde ik vanuit de verken- hoogleraren. Voor hen bleek ik
een goede gesprekspartner, omningen door in de ‘life sciences’ dat ik hun jargon begreep en het
en de ‘nanotechnologie’ die krachtenveld van universiteiten
en bedrijfsleven van binnenuit
het verkennende stadium al kende.

voorbij waren”

Mijn werk is heel afwisselend,
want ik werk aan verschillende projecten tegelijk en steeds komen
er weer nieuwe onderwerpen langs. Zo rolde ik vanuit de verkenningen door in de ‘life sciences’ en de ‘nanotechnologie’ die het verkennende stadium al voorbij waren en veel aandacht kregen.
Het stimuleren van innovatie is een extra uitdaging omdat EZ
zelf geen producten ontwikkelt of inkoopt (zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat), maar alleen randvoorwaarden kan scheppen om innovatie mogelijk te maken, zoals financiering en regelgeving. Bedrijven
en universiteiten maken vooral hun eigen keuzes. Vaak stuurden we
aan op publiek-private samenwerkingsverbanden tussen bedrijven
en publieke kennisinstellingen, zoals bijvoorbeeld MicroNed en NanoNed en meer recent Point One. Door samenwerking te bevorderen kon de kennisontwikkeling bij de universiteiten beter gaan aansluiten bij wat het bedrijfsleven wilde en werd de kans vergroot dat
de kennis die vanuit de universiteit ontwikkeld was een weg naar de
markt vond, bijvoorbeeld ook via een technostarter.
Een betere samenwerking leidt ook tot een hechter netwerk
wat Nederland sterker en aantrekkelijker maakt als vestigingsplaats.
Op een aantal terreinen zoals high tech systemen, voeding en water
willen de politiek, de bedrijven en de kennisinstellingen echt uitblinken en internationaal meetellen.
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Ik ben betrokken geweest bij de
eerste gesprekken met o.a. Philips, TNO en IMEC, die hebben
geleid tot de oprichting van het
Holst Centre, dat nu gevestigd
is op de High Tech Campus van

jaargang 14, nummer 3&4

Eindhoven. Het was een leerzame ervaring voor mij om dit
centrum na twee jaar hard trekken achter de schermen, te kunnen realiseren.
Het Holst Centre ontwikkelt
technologieën en technologieplatforms waardoor de industrie nieuwe producten sneller
en efficiënter op de markt kan
brengen. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking tussen bedrijven,
universiteiten en onderzoeksinstellingen. Naast een aantal
Nederlandse en Vlaamse bedrijven – waaronder Philips, NXP,
ASML, Océ – gaan er steeds
meer internationale bedrijven
samenwerken met het Holst
Centre, hetgeen moet leiden tot
een internationaal toonaangevend onderzoeksinstituut dat
bijdraagt aan economische groei
en werkgelegenheid. Sinds het
opzetten heb ik vanuit het Ministerie van Economische Zaken al meer dan 60 miljoen euro
geïnvesteerd in het Holst Centre. Het is een kick om met dit
soort grote bedragen te mogen
werken.
Zie ook www.holstcentre.com

31

carrière

Holst Centre
Ook onderzoeksinstituten kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ze kunnen een schakel vormen tussen
aanbod van (fundamentele wetenschappelijke) kennis en de
vraag er naar in het bedrijfsleven
(toepassingsgericht). Al enkele
jaren keek het ministerie met
interesse naar het Vlaamse onderzoekscentrum IMEC dat zeer
succesvol samenwerkt met grote internationale bedrijven van
over de hele wereld. IMEC trekt
investeringen van die bedrijven
aan, iets wat in Nederland onvoldoende gebeurt, en zorgt er
tegelijkertijd voor dat het niveau
van de kennis die de universiteiten ontwikkelen op internationaal hoog niveau blijven en voldoende kritische massa hebben.
Zoiets wilden wij en ook bedrijven als Philips en ASML graag
in Nederland hebben, natuurlijk
op een terrein dat aanvullend
was op dat van IMEC, de geïntegreerde draadloze sensoren en
polymeren elektronica.
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Naast het stimuleren van technologieontwikkeling zijn ook de
maatschappelijke aspecten zoals gezondheidrisico’s en privacy erg
belangrijk. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken (EZ) willen
we innovatie stimuleren en ontwikkelingen niet beperken of afremmen, maar tegelijk hebben we als overheid een verantwoordelijkheid om de belangen van mens en milieu te bewaken. Daarom heb
ik nauw met andere ministeries samengewerkt om een gezamenlijke (kabinets)visie op nanotechnologie te ontwikkelen met daarin
een balans tussen het stimuleren en tegelijkertijd meer aandacht
voor potentiële risico’s die van
“Daarom heb ik nauw met belang zijn als nanotechnologie
gebruikt gaat worden in cosmeandere ministeries samenge- tica en voeding.

werkt om een gezamenlijke
(kabinets)visie op nanotechnologie te ontwikkelen”

Nieuwe media
Sinds enkele maanden werk ik
bij het Directoraat voor Energie
en Telecom, waar ik me bezighoud met ICT en nieuwe media. Hier ben ik onder meer betrokken
bij de voorbereiding van de veiling van de zgn. 2.6 GHz-frequentieband, bestemd voor mobiele breedbanddiensten bijvoorbeeld via
UMTS of WiMAX. EZ is verantwoordelijk voor de uitgifte van deze

Curriculum Vitae
1992-1998
Technische Natuurkunde. Afstudeerproject bij Fysica van
Nanostructuren: ‘ferro-magnetische resonantie van magnetische dunne films en multilagen’.
Stages bij Philips Lighting (hoge
druk gasontladingslampen) en
TU/e (wervelinteracties in 2Dstromingen).
1999-2001
Onderzoeker bij Philips Re-

32

search en de TU Delft in opdracht van FEI naar een nieuwe
generatie bronnen voor elektronen-microscopen (nanotube
field emitters).
2002-heden
Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken, aanvankelijk op het terrein
van Ondernemerschap en Innovatie, momenteel op het gebied
van ICT en Nieuwe Media.
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betrokken bij de voorbereiding

Al met al leek ik aanvankelijk van de veiling van de zgn. 2.6
als onderzoeker verdwaald in
de wereld van innovatiebeleid, GHz-frequentieband”
maar heb ik uiteindelijk mijn
blik verbreed en ben ik vanuit een totaal ander perspectief nog
steeds betrokken bij technologische ontwikkelingen.
Voor meer informatie over mijn huidige werk, kijk op
www.minez.nl/content.jsp?objectid=140488
Van mijn voormalige werk is dit de kabinetsvisie nanotechnologie:
tinyurl.com/33ss9e

jaargang 14, nummer 3&4
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(en andere) frequenties, die op grond van internationale afspraken
en in afstemming met de buurlanden worden ingedeeld. Volgend
jaar zullen kavels in de frequentieband worden geveild. Ik verdiep
me in veilingmodellen die hierbij kunnen worden gebruikt en praat
met ict-bedrijven die interesse hebben.
Tegelijkertijd stuur ik een onderzoek aan om meer inzicht te
krijgen in de internationale marktontwikkelingen en de interesse
van consumenten in mobiele breedbanddiensten. EZ heeft namelijk
ook als taak de belangen van consumenten in het oog te houden.
Er valt voor mij hier weer veel
nieuwe ervaring op te doen en “Hier ben ik onder meer
contacten te leggen.

aankondiging

Algemene Ledenvergadering
woensdag 20 februari 2008
Tijdens de ALV zal het VENI-bestuur verslag uitbrengen over het afgelopen jaar en de plannen voor 2008 toelichten. In de vergadering zal
onder andere het volgende behandeld worden:
- Jaarverslag
- Financieel jaarverslag
- Begroting 2008
- Nieuwe bestuursleden
- Lustrum najaar 2008
De ALV wordt gevolgd door een lezing en de avond zal worden afgesloten met een borrel. De spreker van de lezing is nog niet bekend, maar
zal via e-mail bekend worden gemaakt.
Datum: Woensdag 20 februari 2007
Locatie: University Club, Hoofdgebouw TU/e
19.15 uur

Aanvang ALV

20.15 uur

Koffiepauze

20.30 uur

Lezing

ca. 21.15 - 22.15 uur Afsluitende borrel in de University Club
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Good to Great
JimCollins, uitgegeven door HarperCollins
Publishers New York, 2001.
Boekbespreking door Jan-Jaap Koning

H

et eerste jaar van deze eeuw verscheen een boek dat met 2
miljoen verkochte exemplaren geldt als het nieuwe standaardwerk voor management van bedrijven. Titel: “Good to
Great”, met als ondertitel “Why Some Companies Make the Leap...
and Others Don’t”. Waarom zou er na zo’n oplage in het VENI-blad
nog aandacht aan geschonken moeten worden?
In eerste instantie is dit
geen boek dat op een ideolo- “Je kunt je echt niet voorstelgie of theorie gebaseerd is, maar len wat er door oudere zeer
een verslag van een uitgebreide
studie door een groep ervaren middelmatige managers
onderzoekers. Hun resultaten aan eigenwijsheid ten toon
beschouwen ze zelf als louter
empirische vondsten. Deze zijn gespreid wordt door te vertelzeker van belang voor een ieder len waarom ze dit boek niet
die graag een succesvol bedrijf
bestuurt. Ten tweede bleek in hoeven lezen”
de afgelopen maanden dat vele
collega’s in Nederland helemaal geen notie hebben van dit boek en
van de kennis die erin te verwerven valt. En als je dan je best doet
in een bedrijf en je vindt jezelf terug temidden van zoveel onnozelheid, dan rijzen de haren je ten berge. Je kunt je echt niet voorstellen
wat er door oudere zeer middelmatige managers aan eigenwijsheid
ten toon gespreid wordt door te vertellen waarom ze dit boek niet
hoeven lezen. Laten we als VENI-leden onder elkaar snel iets over
de geheimen van Good to Great delen.
Het team onderzoekers van Jim Collins wilde achterhalen wat kenmerkend is voor de beste bedrijven, die gewoon, of “Good” waren,
maar “Great” geworden zijn. En ook waarom bedrijven in vergelijkjaargang 14, nummer 3&4
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bare omstandigheden deze stap niet gemaakt hebben. De definitie
van Great volgde uit de opgestelde criteria om een schifting te maken uit 1435 Amerikaanse bedrijven, namelijk de beursgenoteerde
bedrijven die voorkwamen in de “Fortune Top 500” lijsten van 1965,
1975, 1985, 1995 . Van niet-genoteerde bedrijven is de data namelijk
niet goed te achterhalen en de transparantie onvoldoende.
Dit aantal werd teruggebracht door de tweede selectie, namelijk gedurende 10 jaar of een veelvoud ervan een
30% betere jaarlijkse “return on investment” dan de gemiddelde beurs.
Bovendien moest de periode ervoor
sprake zijn van een gemiddelde of
beneden-gemiddelde “return on investment”. Er moet dus van een
overgangsjaar sprake zijn, waarna
het bewuste bedrijf steeds beter ging
presteren. Het bedrijf moet 3 maal
beter presteren dan de beurs voor
minimaal 15 jaar. En de overgang
naar de groeifase moet ook voor 1985
liggen, wegens de tijdspanne van het
onderzoek. Een bedrijf als GE is om
beide voornoemde redenen afgevallen omdat dit de markt tussen 1985
en 2000 slechts 2.5 keer versloeg, net
als HP, Johnson&Johnson, Motorola,
Wal-Mart en anderen. Om zo duidelijk mogelijke kenmerken te vinden
waarbij deze zeer bekende bedrijven
niet zouden domineren, is het criterium daarom op een factor 3 gelegd.
Ten derde moeten de bedrijven die overblijven, wat er 19 waren, een doorlopende stijgende performance laten zien. Ook mag de
vastgestelde overgang geen tijdelijke inzinking zijn geweest van een
reeds Great presterend bedrijf, wat voor bijvoorbeeld Walt Disney
het geval bleek te zijn. Tenslotte zijn voor de 19 overgebleven bedrijven vergelijkende markten gedefinieerd, en is vastgesteld of ze ook
hun eigen markt met dezelfde criteria versloegen. Reden is dat de
onderzoekers niet op zoek waren naar de best presterende bedrijven
in een gunstige markt, maar naar de bedrijven die van zichzelf beter
36
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Resultaten
Dit leidde tot diverse conclusies.
• Leiderschap: de leiders van de Great companies onderscheiden zich van de vergelijkende CEO’s door de combinatie van hun
persoonlijke bescheidenheid en professionele toewijding. De ambitie geldt het bedrijf en niet hun eigen persoon. Bij succes schrijven
ze dit toe aan de mensen om hen heen in het bedrijf en aan geluk,
bij tegenslag weiden ze dit aan zichzelf. En ze onderscheiden zich
van de meeste bekende CEO’s doordat ze niet de loftrompet uiten in
de pers, maar ingetogen zijn, nooit opscheppen, en tevens voor een
uitstekende opvolging zorgen van gelijke kwaliteit. Geen van deze
CEO’s zijn erg bekend. Soms zijn ze introvert, onbeholpen, maar aljaargang 14, nummer 3&4
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zijn dan de concurrenten in de eigen markt. Hier zijn met name Kellog, Heinz, Sara Lee en ook Coca-Cola en Pepsico afgevallen omdat
ze niet persistent waren in het verslaan van hun eigen markt. Dit
leidde tot een selectie van 11 bedrijven, die op ieder moment gedurende 15 jaar minimaal 3 maal beter gepresteerd dan de eigen
markt.
Hun out-performance van de eigen markt is ruim twee maal
beter dan van de bekende bedrijven zoals General Electric, CocaCola, en ook Intel en Merck. De onderzoekers hebben deze 11 bedrijven uitvoerig onderzocht, de
CEOs en andere managers ge- “de leiders van de Great
interviewd, en een vergelijking
opgesteld met nog 11 concur- companies onderscheiden zich
renten die in het overgangsjaar ... door de combinatie van hun
in een vergelijkbare kwakkelende positie zaten, maar niet zo persoonlijke bescheidenheid
goed presteerden in de 15 jaar en professionele toewijding”
erna. Ook zijn nog 6 vergelijkbare concurrenten meegenomen
in het onderzoek die geheel ophielden te bestaan als zelfstandig
bedrijf (oa Burroughs, Chrysler, Harris). De als Great geselecteerde
bedrijven zijn Abbott, Circuit City, Fannie Mae, Gillette, Kimberley-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgreens en
Wells Fargo. Deze uitkomst zelf was al een ware verrassing voor de
onderzoekers omdat ze niet het meest bekend zijn. Pas toen de selectie gemaakt was, begonnen de onderzoekers met het zoeken van
de kenmerken die deze bedrijven Great maakt.
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tijd zeer professioneel. De Level 5 CEO’s hebben geen stijl van preken, maar een stijl van veel vragen stellen. Van de CEO’s die deze 11
bedrijven hebben bestuurd, werd ruim 4% van buitenaf aangetrokken. Van de vergeleken bedrijven was dit ongeveer 30%, ruim 6 maal
zoveel.
• De overgangsfase werd altijd door de CEO ingeluid door het
plaatsen van de juiste personen. Get the right people on the bus, and
the wrong ones off the bus. “Your most important asset are not the
people. It are the right people.”
“Het gaat niet om het doel Eerst kozen ze de juiste mensen
uit, dan pas werd de koers beof de strategie om ergens het paald. Beslissingen werden niet
beste in te zijn, maar om het wreed uitgevoerd, maar wel rigoureus. De Great companies
diepgaande begrip van waarin ontsloegen veel minder mensen
je het beste zou kunnen zijn.” dan de vergeleken bedrijven.
• De succesvolle bedrijven kozen zonder uitzondering een
concept waarin ze geloofden, wat niet op slogans gestoeld was, maar
op een diepgaand begrip. Door dit volhardend en zonder planning
door de jaren heen na te streven, zijn ze succesvol geworden. Dit is
geen kern-competentie zoals door Prahalad en Hamel begin jaren
90 werd verkondigd. Want wat heb je aan je kern-competentie om
analoge TVs te maken, als de wereld op digitale TV overgaat? Het
is de weloverwogen keuze waar je als bedrijf voor gaat. Je kunt als
bedrijf een nieuw concept maken als antwoord op bijvoorbeeld een
deregulering van het bankwezen, veranderde distributiesystemen
via internet of e-mail, behoefte aan een andere manier van inkopen
doen, enzovoorts. De voorwaarden waaraan het concept moet voldoen zijn er drie:
- What are you deeply passionate about?
- What can your company be the best in the world at?
- What drives your economic engine?
Waar verdien je eigenlijk je geld mee? Bijvoorbeeld de waarde die
je toevoegt aan iedere verkochte vierkante millimeter silicium, om
even een zelfbedacht voorbeeld te noemen. Van deze 11 Great bedrijven: bijvoorbeeld de inkomsten per bezoekende klant, patiënt, of
regio. Of inkomsten per werknemer. Deze concepten blinken vaak
uit door eenvoud, helderheid, vanzelfsprekendheid.
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tegen andere opportunities die

• Vervolgens moet het
bedrijf en het topmanagement zich altijd weer voordoen.”
volhardend zijn om dit ook te
volvoeren. Een aantal van deze bedrijven is zeer bewust geheel uit
de branche gestapt waar ze voor het grootste deel in zaten, soms wel
voor 90%, hetgeen gezien de grote veranderingen in hun markt ook
onvermijdelijk zou zijn geworden. Bij volharding hoort ook dat valse
beloftes, optimisme en planning van het bereiken van het succes allemaal vermeden moeten worden. Deze leiden onherroepelijk tot
teleurstellingen. Het geloof in het concept mag niet worden aangetast, dus de geloofwaardigheid ook niet. De schrijver haalt de parabel aan van de Egel en de Vos. De Vos is snel, flitsend, heeft charisma,
en bedenkt ieder keer een nieuwe truuk om de Egel op te kunnen
eten. De Egel heeft echter één doel, en als de Vos komt, zet de Egel
zijn stekels op. Zo lukt het de Egel om het doel te bereiken. In het
boek wordt het concept dan ook het Hedgehog concept genoemd.
• Bij de volharding hoort ook de discipline om nee te zeggen
tegen andere opportunities die zich altijd weer voordoen. Dergelijke
mogelijkheden mogen nooit tot afleiding leiden, indien ze niet aan
de drie voorwaarden voor het concept voldoen. Veel van de vergeleken bedrijven zijn op dit punt gaan afwijken, door op bepaalde
tijdstippen te gaan avonturieren in zaken die niet aan de drie voorwaarden voldeden. En dat heeft hun resultaten iedere keer onderuit
gehaald. Volharding om het concept waar te maken betekent ook
de discipline om zich ertoe te beperken. Budgettering betekent dan
jaargang 14, nummer 3&4
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Het gaat niet om het doel of de strategie om ergens het beste
in te zijn, of om groei te vertonen, maar om het diepgaande begrip
van waarin je het beste zou kunnen zijn. Alle 11 de bedrijven die als
Great kwalificeerden, blonken erin uit dat ze consistent aan alle drie
de genoemde voorwaarden trouw bleven. De vergeleken bedrijven
traden er allemaal op een of ander punt wel eens buiten, met één
uitzondering, namelijk Hasbro, dat zich op dit punt toch aan de drie
criteria hield. Het kwam met regelmaat uit met nieuwe spelen die
keer op keer een grote hit werden, bijvoorbeeld Monopoly. Echter,
toen de CEO plotseling overleed, bleef het bedrijf niet langer “Bij de volharding hoort ook
presteren en verloor het de pode discipline om nee te zeggen
sitie om ook Great te worden.
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niet meer, het vaststellen hoeveel iedere activiteit zal krijgen, maar
het vaststellen welke activiteit niet bij het concept hoort, en welke
volledig gesteund moeten worden.
• De keuze van de technologieën die de Great companies
verkozen om te gebruiken, hebben ze altijd later pas gekozen. Zij
hebben nooit de overgang gemaakt dankzij het pionieren met een
nieuwe technologie. Zij hebben er wel het succes van hun concept
mee versneld (de zgn “technology acceleraters”). De keuze voor
hun pionerende technologie“De keuze van de technolo- en moest altijd binnen de drie
voorwaarden vallen. De 80%
gieën die de Great companies van de 84 geïnterviewde Great
verkozen om te gebruiken, CEO’s hebben de factor technologie niet genoemd in de top 5
hebben ze altijd later pas van factoren voor het succes van
gekozen.” hun bedrijf. De overige 20% gaf
technologie gemiddeld de 4e
plaats. Het was overigens niet zo dat deze CEO’s de technologie onbelangrijk vonden. Hun concurrentie had dezelfde technologische
mogelijkheden. Het was de bedrijfscultuur en werkmentaliteit, de
helderheid van de filosofie en de communicatie ervan, de toewijding
aan hun concept, dat genoemd wordt, bijvoorbeeld door de CEO
van het overigens puur technologische bedrijf Nucor, de beste en
qua concept modernste low-cost staalproducent in de USA destijds.
Technologie wordt niet omhelst door de angst om achter te blijven,
maar vanuit een bedachtzame interne creatieve motivatie en een
sterke drang naar excellentie op zich.
• Opmerkelijk is de vondst van de onderzoekers dat er geen
revolutie was, geen aanwijsbaar moment waarop het Great geworden bedrijf zijn ommezwaai maakte. Er werd in het bedrijf nauwelijks gepraat over een verandering die gaande is. Het voelde in al
deze bedrijven als iets vanzelfsprekends. Dat is in de middelmatige
bedrijven met hun geschreeuw over veranderingsgezindheid en reorganisaties wel anders. Er is het verschil tussen een bedrijf dat eerst
langzaam resultaten opbouwt, altijd beter doet dan beloofd is, de
mensen motiveert van binnenuit door de begrip van het concept. En
de vele ons maar al te bekende bedrijven die voordurend reorganiseren, bergen verbeteringen en groei beloven, en waar het manage40
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• Dit zeer lezenswaardige en ook wel smeuïge boek wordt
afgesloten met een beschouwing waarin “Good to Great” geplaatst
wordt voor het eerder gepubliceerde werk van dezelfde research
groep “Built to Last”, wat verhaalt over het stabiliseren van een gestarte onderneming.

“Het concept spreekt voor zich.

Samenvattend in eigen woorden, komt allereerst de vraag: Waar wil het bedrijf eigenlijk
Wie is het team. En: waarmee het beste in worden?”
verdient het eigenlijk geld. Vervolgens: Wat is de passie, en waarin zou het bedrijf het allerbeste van
de wereld kunnen worden. Dan pas: Wat gaat het bedrijf doen, dat is
het concept. En dat kan best een tijdje nadenken kosten.
Naar mijn mening zou een manager, maar ook een ondernemingsraad, zich ertoe kunnen zetten om alle beslissingen te toetsen
aan de drie voorwaarden volgens welke het concept gevormd is. Het
bedrijf moet de richting, het concept, dan wel helder gemaakt hebben.
Over strategie heeft het boek verder niet veel expliciet gezegd.
Immers, een generaal heeft een strategie om een gebied te veroveren, en daartoe kan men tactische zetten doen. Een helder concept
spreekt voor zich. Er hoeft geen strategie geformuleerd te worden als
het concept duidelijk is. Het concept spreekt voor zich. Waar wil het
bedrijf eigenlijk het beste in worden?
Daarom de aanbeveling aan alle managers, leden van ondernemingsraden, en andere beleidsmedewerkers. Lees dit boek. Zeer
geschikt voor het nachtkastje.

jaargang 14, nummer 3&4
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ment alsmaar tracht om het personeel te motiveren. In het eerste geval is er sprake van een vliegwiel dat eerst heel traag op gang komt,
en dan uit zichzelf steeds grotere snelheid ontwikkeld. Terwijl in het
tweede geval sprake is van een neergaande spiraal.
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