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Zomergekte!
Thijs Knaapen

H

“Of je vanochtend vergeten 
bent je oranje pruik op te 

zetten, vraagt de buurman…”

et moet niet gekker worden. Als je had bedacht in de komen-
de tijd eens een keertje rustig door het stadscentrum te kuie-
ren, of zelfs maar een rondje in de wijk te gaan maken, kom 

je waarschijnlijk bedrogen uit. Reclameposters, supermarktgoodies, 
hele voorgevels van huizen, alles doet mee. Of je vanochtend verge-
ten bent je oranje pruik op te zetten, vraagt de buurman…
Het wordt dus lastig om de zomergekte te ontlopen en dat hoeft 
natuurlijk ook helemaal niet. Het geeft natuurlijk wel een gemoede-
lijke sfeer en zolang je een beetje van sport houdt is er de komende 

maanden voor ieder wat wils. 
Maar mocht je je nou toch even 
terug willen trekken, als je even 
schoon genoeg hebt van al die 
oranje frutsels, dan heb ik een 
tip voor je.

Trek dat oude shirt aan dat zo lekker zit, zet die comfortabele stoel 
op het terras, lekker in de schaduw van de boom, pak er een ver-
kwikkend drankje bij en verwen je zelf eens met je favoriete blad. 
Geen oranje, groen! Lekker verfrissend. Lees over de dagelijkse 
werkzaamheden van Hanneke Peperkamp en Peter van den Oever, 
kom erachter wat er op de carrièrelezing de revue is gepasseerd aan 
interessante verhalen. Pure onthaasting, met net dat stimulerende 
beetje spanning als er wordt verteld over de toekomst van N-laag, of 
de uitkomst van de enquête.

Oh, ja hoor, zo kom je die zomergekte wel door.
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Het is toch wel een beetje een vreemd gezicht. In eerste in-
stantie lijkt het of onze decaan in zijn toga naar de sport-
school is geweest en met zijn handdoek nog om zijn nek 

de Blauwe Zaal betreedt voor de diploma-uitreiking. De lichtblauwe 
ogenschijnlijke handdoek blijkt niet veel later een alumni-sjaal te 
zijn. Deze worden sinds ruim anderhalf jaar uitgereikt aan alle afstu-
derende masters en ingenieurs op de TU/e.

De sjaal draagt het opschrift ‘TU/e alumni onder elkaar’ en heeft het 
doel de gediplomeerden erop te wijzen dat ze nu deel uitmaken van 
het alumninetwerk van de TU/e. Tijdens de alumnidag in het kader 
van het vijftigjarig lustrum van de TU/e zijn de fleece sjaals voor het 
eerst uitgereikt aan alle aanwezige alumni. Daarna is besloten om 
deze ook uit te reiken aan alle nieuwe alumni en in de toekomst 
misschien ook aan de promovendi. 

Tijdens de diploma-uitreiking leveren de sjaals 
een leuk plaatje op. Na afloop wordt er met alle 
afstudeerders en hun professoren een foto ge-
maakt, zie bijvoorbeeld de foto bij dit artikel. Al 
die sjaals maken er een mooie eenheid van; dui-
delijk een groep alumni. Doel geslaagd lijkt mij. 
Maar dan is er op de website waar al deze foto’s 
gepubliceerd worden te lezen: ‘Wij blijven graag 
met u in contact en zien u bij gelegenheden, met 
blauwe shawl, ook graag terug.’. De sjaal is dus 
niet alleen voor het plaatje, maar moet ook lan-
ger meegaan, als statussymbool.

Ik juich het toe dat de universiteit haar alumni 

Wij doen onze alumni de das om
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iets geeft om aan te geven dat ze hen belangrijk vindt en dat ze graag 
met hen in contact wil blijven. Voor de sjaal zie ik alleen geen grotere 
rol weggelegd dan als aankleding bij de diploma-uitreiking. Ik ver-
wacht niet dat veel alumni hem mee zullen nemen naar een alumni-
activiteit en ook niet dat veel hem regelmatig zullen gebruiken.
Toch zou het wel leuk zijn als alumni elkaar buiten de universiteit 
zouden kunnen herkennen, bijvoorbeeld op het werk. Van hoeveel 
collega’s weet u bijvoorbeeld waar ze gestudeerd hebben? Voor dat 
doel lijkt een siervoorwerp mij meer geschikt dan een gebruiks-

voorwerp zoals een sjaal of een 
pen. Zo krijgen in Utrecht alle 
afstudeerders een beeldje, maar 
ik heb mij laten vertellen dat er 
daarvan na iedere uitreiking wel 
een aantal achterblijven.

De grote vraag is dus of er wel 
behoefte is aan een blijvend 
geschenk. Willen onze alumni 
wel laten zien waar ze vandaan 
komen? In de VS is dit wel het 
geval. De universiteiten hebben 
daar uitgebreide kledinglijnen 
met groot de naam van de uni-

versiteit erop. Veel alumni en ouders van studenten lopen trots met 
deze kleding rond. De TU/e heeft ook een kledinglijn ontwikkeld, 
maar deze lijkt niet echt aan te slaan. Op de universiteitswebsite is 
er al geen informatie over te vinden.
Dat verschil tussen alumni in de VS en Nederland blijkt ook uit de 
rol die alumni in de VS spelen op de universiteiten. Daar is het heel 
gebruikelijk dat zij (grote) financiële bijdragen leveren aan de uni-
versiteit. Een paar jaar geleden wilde onze universiteit ook aanstu-
ren op een financiële rol voor alumni, maar gelukkig is die koers 
gewijzigd en wordt nu meer gestuurd op de rol van alumni als uit-
hangbord voor de universiteit en de wederzijdse voordelen die uit 
de contacten te halen zijn.
Zo kijk ik met interesse naar de ideeën die geopperd zijn in het ka-
der van life-long learning; blijven leren na je afstuderen. Het aan-
bieden van inhoudelijke (bijscholings) activiteiten zou een nieuwe 
dimensie kunnen geven aan de alumni-activiteiten op de TU/e.

Voor meer foto’s van diploma-uitreikingen zie: 
http://w3.tue.nl/nl/diensten/daz/alumni/diplo-
ma_uitreikingen/masters_of_science/ 
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nlangs heb ik met Paul 
een huis gekocht in 
de omgeving van Nij-

megen. Naast bedenken welke 
kleur we op de muren willen 
en of we nu wel of niet op gas 
zullen gaan koken, zijn we ook 
druk bezig met de voorberei-
ding van de renovatie van het 
dak. Daar komt nogal wat bij 
kijken. Bij een verbouwing moet 
je aan allerlei wet- en regelgeving voldoen en daarnaast probeer je 
ook zo veel mogelijk comfort te realiseren. Zo moeten we bij de uit-
breiding van de zolder rekening houden met brandveiligheid, maar 
we willen ook extra thermische isolatie en ventilatiemogelijkheden. 
Bovendien willen we graag het asbest uit het dakbeschot verwijderd 
hebben. Diverse wensen dus, om uiteindelijk te komen tot een mooi 
en een zeer tastbaar resultaat: ons nieuwe huis!

De verbouwing van een woning is natuurlijk niet zo ingewikkeld 
als de realisatie van een multifunctioneel hoogbouw complex, vlak 
langs de snelweg of een spoorlijn. Dat zijn meer de projecten waar ik 
me bij adviesbureau Peutz onder meer mee bezig houd. 

Vaak zijn we al bij de eerste ideeën van een bouwplan betrokken. Als 
een bouwlocatie gekozen is door de opdrachtgever, moet onder meer 
onderzocht worden of de bodem schoon is en wordt onderzocht wat 
de te verwachten geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw is. 
Naast deze invloed van de omgeving op het mogelijke bouwwerk, 
speelt ook de invloed van het bouwwerk op de omgeving een rol. Zo 

Bouwfysica, van kleinschalige 
renovatie tot complexe nieuwbouw
Hanneke Peperkamp

O 
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de luchtkwaliteit is en hoeveel geluid naar de dichtbij gelegen be-
bouwing (bijvoorbeeld woningen of scholen) gaat. Ook wordt met 
name bij hoogbouw het windklimaat in de directe omgeving van het 
project in de windtunnel onderzocht.
Juist omdat er steeds minder bouwlocaties beschikbaar zijn wordt er 
nu vaak op lastigere plaatsen gebouwd. Wij onderzoeken dan of het 
binnen de geldende regels mogelijk is om daar te bouwen. 

Als het gebouw in zijn omge-
ving past wordt het plan ver-
der uitgewerkt. De architect 
tekent het bouwwerk verder 
uit. Hierbij ondersteunen wij 
hem bijvoorbeeld op het gebied 
van brandveiligheid. Het is van 
groot belang dat de gebruikers 
van een gebouw bij een even-
tuele brand het gebouw veilig 
en snel genoeg kunnen verlaten 
(zoals onlangs bij de brand op 
de TUD). Hiervoor zijn voldoen-
de trappen en uitgangen nodig. 
Ook moet voorkomen worden 
dat de brand en de rook mak-
kelijk uitbreiden binnen het ge-
bouw en naar andere gebouwen 
toe. Het bouwplan wordt hier-
voor met behulp van rekenmo-
dellen gecontroleerd. Daarnaast 

beschikken wij over een brandlaboratorium waar diverse materialen 
en constructies getest worden op brandwerendheid. 
Een enkele keer doen wij een proef op locatie, zoals een brand in een 
tunnel of in een parkeergarage waarbij we auto’s (gecontroleerd) uit 
laten branden. Uiteraard gaat dit allemaal in nauw overleg met de 
brandweer en de betreffende gemeente. 

Bij het verlenen van een bouwvergunning wordt ook naar daglicht-
toetreding gekeken. Hiervoor bestaan minimum eisen, en eenvou-
dige regels om deze te toetsen. Voor een museum gelden echter an-
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dere randvoorwaarden, afhankelijk van de kwetsbaarheid van de 
kunst die er tentoongesteld wordt. Het object moet goed verlicht 
zijn, maar het lichtniveau mag niet te hoog zijn. Daarnaast dienen 
de overgangen naar andere ruimten – bijvoorbeeld een ruimte met 
een raam naar buiten – geleidelijk zijn, zodat je niet eerst een tijd 
met je ogen hoeft te knipperen om aan het verschil te wennen. Dat 
is een interessante puzzel. Onlangs kwamen we er met de reken-
programma’s niet voldoende uit naar onze zin en hebben we een 
schaalmodel gemaakt. Deze hebben we vervolgens met een zonne-
simulator beschenen en zo met 
verschillende glassoorten de 
lichtniveaus binnen bepaald. Op 
basis hiervan is vervolgens ons 
rekenprogramma weer verfijnd. 
Zo kunnen we een goed onder-
bouwd advies uitbrengen.

Voor een museum is het bin-
nenklimaat natuurlijk ook erg 
belangrijk: schilderijen en an-
dere objecten mogen meest-
al geen grote temperatuur- of 
luchtvochtigheidsschommelin-
gen ondergaan. En de bezoekers moeten voldoende frisse lucht krij-
gen. In kantoren komt dit minder kritisch. Desalniettemin wordt ook 
daar heel veel aandacht besteed aan het binnenklimaat. Steeds meer 
wordt gezocht naar energiezuinige klimaatinstallaties. Daarnaast 
vinden architecten het vaak interessant om de grenzen op te zoeken 
van wat mogelijk is. De laatste jaren bevatten veel ontwerpen grote 
glasoppervlakken in de gevels. De thermische isolatie van glas is ook 
sterk verbeterd de afgelopen jaren, waardoor het ’s winters niet meer 
tot grote koudeproblemen hoeft te leiden. ’s Zomers zorgt het grote 
glasoppervlak wel voor veel warmte ten gevolge van de zonstraling. 
Juist bij nieuwe concepten is het belangrijk om vooraf – voordat het 
hele gebouw gerealiseerd is en vol hangt met deze installaties – te 
weten of voldoende koel- of verwarmingsvermogen wordt gereali-
seerd en of voorkomen wordt dat de ventilatielucht als tocht ervaren 
zal worden.
Al vanaf dat ik bij Peutz werk ben ik betrokken bij klimaatkameron-
derzoeken. In ons laboratorium kunnen we een kantoorruimte op 
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is. Zowel de gevel als de ventilatie, koeling en verwarming wordt 1 
op 1 meegenomen om de praktijksituatie zo goed mogelijk te bena-
deren. Ik vind het zelf heel boeiend om elke paar maanden een com-
pleet ander kantoor te zien in ons laboratorium. De ene keer een 
gevel met over de hele hoogte glas en een verlaagd koelplafond, de 
andere keer een borstwering met daarin de verwarming en ventilatie 
via roosters in het plafond. En hoewel je steeds beter kunt inschat-
ten waar de sterke en meer kritische punten van een systeem lig-

gen, blijft het toch een grote 
meerwaarde (en vaak voor 
de opdrachtgever een grote 
besparing) om het ruimte-
comfort te kunnen meten 
vóórdat er gebouwd wordt. 

Zoals je hebt kunnen lezen, 
zijn er heel veel aspecten in 
een bouwproces waarop ik 
me uit kan leven! Het leu-
ke van mijn werk bij Peutz 
is dan ook dat het zo divers 
is: zowel laboratoriumon-
derzoeken, metingen op de 
bouwlocatie als allerlei bere-
keningen. Hierbij heb ik veel 
contact met architecten, pro-
jectontwikkelaars en andere 
adviseurs. 

Peutz is ook bekend is om 
de akoestische adviezen (bij-
voorbeeld zoals in concert-
zalen als de Royal Alberthal 

in Londen, de Heineken Music Hall in Amsterdam en de Schalm in 
Veldhoven). Bouw- en zaalakoestiek zijn interessante vakgebieden 
waar ik me op het moment echter minder mee bezig houd, al speelt 
het wel een rol binnen mijn projecten. 

Voor al haar activiteiten is Peutz overigens continu op zoek naar 
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Curriculum Vitae:

Werkervaring:
2002 – heden Peutz te Mook (projectleider bouwfysica)
2001  Akzo Nobel te Arnhem (medewerker
  zonnecelonderzoek – plasmadepositie en  
  analyse energie-opbrengst)

Opleiding:
1995 – 2001 Technische Natuurkunde TU/e,
  afstudeerproject bij Akzo Nobel (amorf silicium  
  zonnecelonderzoek); stageproject bij Concordia  
  University te Montreal, Canada
  (windtunnelonderzoek naar verspreiding  van  
  gassen uit schoorstenen op daken); diverse
  master-vakken aan de faculteit Bouwkunde
1989 – 1995 VWO, Dukenburg College te Nijmegen

goede nieuwe collega’s! Voor onze verbouwing kunnen wij ook nog 
wat hulp gebruiken, haha. De bouwvergunning is inmiddels in ieder 
geval binnen, dus we kunnen aan de slag!
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Sinds enige tijd is VENI actief op LinkedIn, een online sociaal netwerk 
dat zich richt op professionals. LinkedIn laat gebruikers profiteren van 
elkaars zakelijke netwerk en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het 
vinden van een baan, personen of business-kansen. Aangezien VENI een 
actief netwerk van afgestudeerd technisch natuurkundigen nastreeft, is 
deelname aan LinkedIn een logische stap.

VENI neemt op de volgende manier deel aan LinkedIn:
“Secretaris Alumnivereniging VENI” is een geregistreerde LinkedIn ge-
bruiker en kan als zodanig VENI-leden als “Contact” opnemen.
“Alumnivereniging VENI” is een LinkedIn-groep waarbij VENI-leden zich 
kunnen aansluiten. “Secretaris Alumnivereniging VENI” is de beheerder 
van deze groep.

Zowel “Contact” van “Secretaris Alumnivereniging VENI” als deelname 
aan de “Alumnivereniging VENI”-groep is voorbehouden aan VENI-
leden. Vooralsnog zijn de “Contacten” van “Secretaris Alumnivereniging 
VENI” voor niemand zichtbaar. Echter, deze “Contacten” maken het 
voor VENI makkelijker om andere VENI-leden op LinkedIn op te sporen 
door gebruik te maken van hun netwerk. Uiteraard zijn alle leden van de 
VENI-groep zichtbaar voor andere leden en kunt u op een eenvoudige 
manier ontdekken in welke branches deze leden werkzaam zijn. Als uw 
LinkedIn e-mailadres bij VENI bekend is, dan kunt u direct lid worden 
van de VENI-groep. Gebruikt u een ander adres, dan moet uw aanvraag 
“Approved” worden, wat meestal binnen enkele dagen gebeurt. 

Inmiddels heeft VENI 114 “Contacten” en hebben zich 86 VENI-leden 
aangemeld bij de VENI-groep.

VENI hoopt via LinkedIn een additionele service aan te bieden aan haar 
leden en daarmee het onderhouden van professionele contacten en het 
onderling contact tussen VENI-leden te bevorderen.

Dus: meld u aan en neem deel aan het VENI-netwerk op LinkedIn.

Zie ook: www.linkedin.com/in/alumniverenigingveni

VENI actief op LinkedIn



jaargang 15, nummer 2 13

activiteit

oensdagavond 16 mei hield VENI voor het eerst een car-
rièrelezingenavond. Dit was voor mij, als nog zoekende en 
net afgestudeerde ingenieur, een mooie gelegenheid om 

eens te kijken waar andere technisch natuurkundigen terecht zijn 
gekomen en waarom. Zo dacht ook een aantal studenten er over. 
Het ongeveer 50 personen tellende publiek was dan ook een verza-
meling van studenten, recent afgestudeerden en voor mij meer on-
bekende oudgedienden. Na het eten van een kop soep en de nodige 
broodjes werd iedereen een collegezaal in gedirigeerd om te luiste-
ren naar de drie lezingen op het programma.  

Carrièrelezingen VENI
16 april 2008
Petra Rombouts

Op 16 april jl. vulde VENI de jaarlijkse lezingenavond op een andere wijze 
in dan in voorafgaande jaren: drie VENI-leden, ieder met hun eigen ka-
rakteristieke carrièrepad, vertelden het verhaal van de door hen gemaakte 
keuzes en hun visie daarop. Het werd een bijzonder geslaagde avond. Voor-
af was er voor de aanwezigen al gelegenheid tot praten over onderlinge 
carrières (of heel andere zaken) tijdens een eenvoudige doch voedzame 
maaltijd. De drie verhalen waren vervolgens zeer gevarieerd en riepen bij 
het publiek interessante vragen op, die na afloop ook nog uitgebreider be-
sproken werden bij een geanimeerde borrel. Een activiteit die in deze vorm 
zeker voor herhaling vatbaar is! Petra Rombouts deed voor het VENI-blad 
verslag van de avond…

W 
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De eerste spreker was Joep Roijers, Product Manager Overlay bij 
ASML. Joep is in 1998 afgestudeerd bij ASML, om bij ditzelfde be-
drijf achtereenvolgens in de R&D en bij Customer Support in de VS 
en Zuid-Korea te werken, om uiteindelijk terug te komen in Ne-
derland als product manager overlay. Zijn carrièrepad kan het beste 
beschreven worden met pakken wat je pakken kan en lef tonen op 
het juiste moment. 
Dit begint al bij het verkrijgen van zijn afstudeeropdracht over on-
der andere servomotoren waar hij niet veel van wist. Na zijn afstu-

deren is Joep ondanks een va-
caturestop op de R&D-afdeling 
terecht gekomen. Twee jaar later 
is hij de wereld gaan verkennen 
bij Customer Support in de VS 
waar hij weg ging tijdens een dip 
in de markt. In Veldhoven bleek 
wederom een vacaturestop, 
waardoor hij naar Zuid-Korea 
is gegaan om twee jaar uit een 
koffer te leven in 24-uur stand-
by diensten voor Samsung en 
Hynix. Bij deze concurrerende 
bedrijven heeft hij beide een jaar 

gewerkt. Ze hebben totaal verschillende culturen. Bij Samsung geldt 
de slogan ‘Customer is King’; als leverancier moet je maar op tijd 
leveren. Bij Hynix daarentegen was veel meer technische vrijheid. 
Met zijn terugkeer naar Veldhoven was hij in Korea heel bewust be-
zig geweest, wat hem een aantrekkelijke positie opleverde. Samen 
met een Product Development Manager en een System Engineer 
begeleidt hij de koers van alle processen binnen ASML betreffende 
overlay. 

De tweede spreker was Mechiel Wilbrink, Strategie Consultant bij 
OC&C Strategy Consultants. 
Mechiel is meteen na zijn afstuderen begonnen bij OC&C waar hij 
zich heeft opgewerkt van analist tot consultant en de ambitie heeft 
door te groeien tot partner. 
Hij motiveert zijn keuze voor consultancy praktisch hetzelfde als zijn 
keuze voor technische natuurkunde: de intellectuele uitdaging en 
het analytische aspect. Bovendien is er veel eigen verantwoordelijk-
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heid wat hem erg aanspreekt. De consultancy helpt het topmanage-
ment bij het maken van keuzes door structuur aan te brengen in de 
brij van informatie binnen een bedrijf. Dit gaat altijd in samenwer-
king met medewerkers van het bedrijf zelf. Mechiel zelf werkt vooral 
aan Private Equity projecten, ofwel het overnemen van bedrijven. 
De uitdaging zit ‘m er in dat je in een korte tijd alles te weten moet 
komen over een bedrijf om miljoenen-beslissingen mee te helpen 
maken. Als net afgestudeerde ben je vooral bezig met het analyseren 
van data voor een specifieke deelvraag. Na 3 jaar word je consul-
tant waarbij je overzicht houdt 
over een aantal deelvragen. Na 
6 jaar overzie je het hele pro-
ject. Er wordt van je verwacht 
dat je deze stappen maakt, zo 
niet moet je weg. Dit komt dan 
ook veel voor en een gemiddel-
de werkweek beslaat ongeveer 
60 uur per week.  Mechiel mist 
de techniek niet in zijn werk, dit 
was nooit echt zijn passie. Wat 
hij wel gebruikt van zijn studie is het vermogen abstract te kunnen 
denken en eigenlijk alles snel te kunnen doorgronden.

De laatste spreker was  Sonja Knols, Communicatieadviseur bij de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
Na het afronden van haar studie in 2002 heeft ze stage gelopen bij 
het blad Natuur en Techniek waarna ze bij de afdeling STW van het 
NWO (gericht op de technische universiteiten) als communicatiead-
viseur terecht is gekomen. 
Tijdens Sonja’s studie waren verschillende dingen erg leuk, name-
lijk de algemene natuurkunde vakken, het natuurkundecircus en 
haar bestuursjaar bij Van der Waals. De minder leuk dingen waren 
de vervolgvakken en (afstudeer)stages. Het was duidelijk dat de na-
tuurkunde niet echt de richting was waar ze in verder wilde na haar 
afstuderen. Daarom is ze begonnen met een stage (bijna onbetaald) 
bij het blad Natuur en Techniek om in de breedte met techniek be-
zig te zijn en niet de diepte in. Via via kon ze daarna beginnen bij 
het NWO als persvoorlichter om vervolgens communicatieadviseur 
te worden. Hier heeft Sonja praktisch haar eigen baan in kunnen 
vullen. Haar dag bestaat nu uit allerhande taken van de redactie 

“De uitdaging zit ‘m er in 
dat je in een korte tijd alles 
te weten moet komen over 
een bedrijf om miljoenen-
beslissingen mee te helpen 
maken.”
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van publicaties tot de nationale wetenschapsquiz organiseren. Als 
bèta in een communicatiewereld heeft Sonja wel behoorlijk moe-
ten wennen. Je denkt in patronen en oplossingen en moet geduld 

hebben met de manier van wer-
ken van de mensen om je heen. 
Rode draad in haar verhaal zijn 
vragen uit de wetenschapsquiz, 
waaronder een rijtje met rede-
nen om een vraag af te wijzen: 
een gebrek aan foute antwoor-
den, te veel woorden nodig, er 
zijn geen proefjes mogelijk, het 
antwoord is te makkelijk te vin-
den of het is niet leuk genoeg 
voor tv. 

Tijdens de afsluitende borrel 
werd nog even nagepraat en 
contacten vernieuwd/gelegd. 
Het was een interessante avond 
waarbij verschillende dingen op-
vielen bij de lezingen: er is vaak 
geen sprake van een vooropge-
zet plan, iedereen doet zijn werk 
met veel plezier en geen van de 
sprekers doet nog echt iets met 

natuurkunde. Opvallend is wel dat iedereen zijn studie zo opnieuw 
zou doen. Zo blijkt maar weer: als technisch natuurkundige ligt de 
wereld aan je voeten!

TU/e toetst docenten op Engels
Alle docenten en hoogleraren van de TU/e die vakken in het Engels 
geven, krijgen binnen drie jaar een test Engels. Het gaat in totaal om een 
kleine zevenhonderd medewerkers. In september komen Technische 
Natuurkunde en Biomedische Technologie als eerste aan de beurt voor 
de taaltoets. (Bron Cursor)

ni
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wee natuurkunde alumni, Robert Vrancken en Thijs Meijer, 
hebben, samen met technologie management alumnus Nico 
Verloop, na het behalen van hun diploma hun afstudeerpro-

j e c t omgezet in een eigen bedrijf. Validus Technologies ontwikkelt 
echtheidslabels, waarbij ze zich in eerste instantie richten op de far-
maceutische markt. Kenmerkend voor de echtheidslabels van Vali-
dus Technologies is dat ze op vier niveaus te verifiëren zijn. 
Deze vier niveaus zijn verschillend in complexiteit en in de moge-
lijkheid om ze uit te lezen. Eerstelijnskenmerken zijn direct zicht-
baar en voor iedereen toegan-
kelijk; tweedelijns kenmerken 
behoeven een extra hulpmiddel 
(bijvoorbeeld een UV-lamp, een 
optisch filter, etc.) en zijn ge-
schikt om te testen in een win-
kel; een derdelijnskenmerk is 
zeer moeilijk te verifiëren (m.b.v 
bijvoorbeeld spectroscopie, chemische analyse) en daarom alleen 
toegankelijk voor producenten en bijvoorbeeld overheidsorganen 
zoals de douane. Een vierde lijn in veiligheid is het zogenaamde bi-
ometrische niveau, waarin  informatie (gecodeerd) opgeslagen kan 
worden. Dit zorgt ervoor dat een echtheidslabel ook direct gekop-
peld kan worden aan een specifiek product en dat ook tracking & 
tracing van een product met een dergelijk label mogelijk is. 

Validus Technologies heeft de afgelopen tijd een opstartfase doorlo-
pen, waarin diverse mijlpalen zijn bereikt. Natuurlijk moest er een 
businessplan geschreven worden, waarin de mogelijkheden van pro-
duct en markt zijn onderzocht. Op basis daarvan zijn er contacten 
gelegd met potentiële klanten en zijn investeerders aangetrokken. 

Vijf vragen aan:
Robert Vrancken en Thijs Meijer

T 

“Validus Technologies ontwik-
kelt echtheidslabels, waarbij ze 
zich in eerste instantie richten 
op de farmaceutische markt.”
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ces verder ontwikkeld. Inmiddels werken er bij Validus acht mensen 
op twee locaties aan ontwikkeling en productie van echtheidslabels. 
Kortom, een leuke gelegenheid om ze eens te bestoken met een vijf-
tal vragen.

1. Hadden jullie al lang voor ogen om een eigen bedrijfje op 
te zetten, of is het idee pas tijdens het afstuderen naar voren 
gekomen?

Cees Bastiaansen, UHD bij de 
faculteit scheikunde, heeft voor 
studenten een speciaal program-
ma ontwikkeld, ‘technology en-
trepreneurship’, wat inmiddels 
ook TU/e breed is doorgezet. In 
dit programma is het mogelijk 
om af te studeren op een tech-
nologie of een kennisgebied wat 

de mogelijkheid biedt om hier ook commercieel mee aan de slag 
te gaan. Tijdens het afstuderen kan er enerzijds onderzoek gedaan 
worden om de ingenieurstitel te behalen, maar daarnaast is er ook 
de mogelijkheid om te kijken naar de zakelijke mogelijkheden en 
om een businessplan te schrijven. Robert Vrancken had eind 2004 
contact met Cees via een college en met Thijs Meijer zijn ze samen 
begonnen aan het afstuderen in een technology entrepreneurship 
project. Dit project heeft uiteindelijk geleid tot Validus Technologies.

2. Jullie zijn er met drieën ingestapt. Heeft ieder van jullie een 
specifieke taak of specialiteit, zodat jullie elkaar aanvullen, of 
doet ieder van jullie van alles een beetje?
Uiteraard is het in een klein bedrijf niet mogelijk om volledig gespe-
cialiseerd te zijn, maar toch is er wel een duidelijke taakverdeling. 
Nico Verloop doet hierin de business ontwikkeling, Robert Vranc-
ken ontwikkelt de technologie en Thijs Meijer houdt zich bezig met 
het ontwikkelen van nieuwe generaties echtheidskenmerken. Daar-
naast vormen wij gezamenlijk de directie.

3. Waar staan jullie op dit moment? Wat hebben jullie recent 
bereikt of afgerond en wat zijn momenteel de uitdagingen?
De ontwikkeling van ons product heeft de afgelopen jaren de meeste 

“Cees Bastiaansen, UHD bij 
de faculteit scheikunde, heeft 

voor studenten een speciaal 
programma ontwikkeld, ‘tech-

nology entrepreneurship’” 
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aandacht vereist, maar inmiddels worden prototypes geproduceerd 
op een testmachine die we in samenwerking met DPI (Dutch Poly-
mer Institute) hebben ontwikkeld. Voor de grootschalige productie 
van echtheidslabels is een apparaat ontwikkeld in samenwerking 
met partijen uit de V.S., Duitsland en Nederland. Momenteel is de 
grootste uitdaging om deze machine te optimaliseren. Verder zijn we 
erg blij met de erkenning die we hebben gekregen van de vereniging 
Echt (een nationale koepelorganisatie op het gebied van de fraude-
preventie bij informatiedragers), in de vorm van een lidmaatschap. 

4. Gaat het zoals jul-
lie verwacht hadden? 
Of zijn er veel onver-
wachte gebeurtenis-
sen die het tegen, of 
juist mee doen vallen?
Na meer dan 3 jaar wer-
ken aan het project zijn 
er wel diverse onver-
wachte gebeurtenissen 
geweest. Het ontwikke-
len van een product en een productieproces is verweven met het 
ontmoeten van allerlei soorten problemen, iets dat de meeste na-
tuurkundigen niet vreemd zal voorkomen. Gelukkig hebben we de 
beschikking over een uitstekend netwerk op de TU/e en inmiddels 
ook in de markt. Daarnaast hebben we veel geluk gehad met het 
aantrekken van medewerkers, zonder wie de snelle ontwikkeling 
die we hebben doorgemaakt niet mogelijk was geweest.!

5. Hoe ziet de toekomst eruit? Durf je een voorspelling te doen 
waar jullie over een paar jaar staan?
Als deze vraag een paar jaar geleden was gesteld, had ik niet durven 
voorspellen welke vooruitgang inmiddels al is geboekt. Uiteraard is 
de doelstelling om later dit jaar productie te kunnen draaien. Daarna 
wordt er gekeken naar nieuwe markten voor ons huidige product en 
de blijvende ontwikkeling van nieuwe producten. Zo kunnen we in 
de toekomst een betrouwbare partner voor de beveiliging van pro-
ducten zijn! 

“Verder zijn we erg blij met de 
erkenning die we hebben gekregen 
van de vereniging Echt (een 
nationale koepelorganisatie op het 
gebied van de fraudepreventie bij 
informatiedragers), in de vorm van 
een lidmaatschap.”
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De Technische Universiteit Eindhoven heeft recentelijk besloten om, in 
navolging van andere universiteiten, aan alle alumni een “@alumnus.tue.
nl” e-mailalias toe te kennen. Hiermee kunnen alumni op een simpele 
manier aan de buitenwereld laten zien dat zij aan de TU/e afgestudeerd 
zijn. Bovendien wordt zo het contact houden met studiegenoten, het 
onderhouden van uw TU/e-netwerk, of zelfs het opsporen van uit het 
oog verloren studiegenoten, veel eenvoudiger.
Om de invoering van deze e-mailalias TU/e-breed soepel te laten verlo-
pen, heeft VENI deelgenomen aan een pilotproject om mogelijke knel-
punten op te sporen en het e-mailalias op een kleine schaal te testen. 
Begin april heeft ieder VENI-lid een brief ontvangen waarin het gebruik 
van deze alias werd uitgelegd. Sindsdien is het voor VENI-leden mogelijk 
om elkaar via het @alumus.tue.nl-alias een e-mail te sturen.

Het e-mailalias heeft de volgende twee vormen (voor de fictieve per-
soon Johannes Diderik van der Waals):

 j.d.v.d.waals@alumnus.tue.nl
 johannes.van.der.waals@alumnus.tue.nl

E-mails die naar deze adressen worden gestuurd, worden automatisch 
doorgestuurd naar het in Alumninet bekende contact-e-mailadres van 
de betreffende alumnus.

Aangezien er na de invoering geen technische problemen aan het licht 
zijn gekomen en er geen klachten van gebruikers zijn ontvangen, is vol-
gens VENI de pilot succesvol verlopen. VENI realiseert zich terdege dat 
het gebruik van het e-mailalias vooralsnog beperkt is, maar verwacht 
dat dit in de toekomst gestaag zal groeien, met name door de groep van 
pas afgestudeerden.

Via een online-enquête hoopt VENI meer inzicht te krijgen in het ge-
bruik van deze e-mailalias. Wij hopen wederom op een hoge respons!

Zie ook www.veni.tue.nl/e-mailalias.

E-mailalias
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et lijkt nu toch echt te gaan gebeuren. Eerst was er in 1997 
het Masterplan voor het TU/e-terrein, maar dat werd later 
weer afgezwakt. Meerdere keren waren er plannen voor de 

huisvesting van de faculteit Technische Natuurkunde, maar nooit 
kwam men zo ver als nu.

Onder de naam Campus 2020 wordt de hele TU/e op de schop ge-
nomen, verdeeld in vier projecten. Het eerste project zijn centrale 
studievoorzieningen en nieuwe huisvesting voor W&I op de plek 
van de W-hal (karakteristieke 
onderdelen zullen behouden 
blijven). Parallel wordt aan het 
tweede project begonnen: een 
gezamenlijk onderkomen voor E 
en TN. De laatste projecten zijn 
het hoofdgebouw en W-hoog.

Voor de huisvesting van E en TN 
wordt inmiddels hard gewerkt 
aan het opstellen van een Pro-
gramma van Eisen. Pas als dit er is zullen keuzes gemaakt worden als 
renovatie of nieuwbouw? Beide opties worden overwogen en heb-
ben ieder hun eigen voor- en nadelen. Nieuwbouw zou moeten ko-
men op de huidige parkeerplaats van N-laag. Dit betekent een grote 
afstand tot de labs in Spectrum, Cascade en het Cyclotron, maar de 
labs kunnen wel lang door blijven draaien. Renovatie gaat in twee 
delen, maar stelt ook weer bepaalde eisen aan de (verwarmings)in-
stallaties en vraagt meer verhuizen. Ook zal er meer vloeroppervlak 
moeten komen aangezien de faculteit Elektrotechniek erbij komt.

N-laag: renovatie of nieuwbouw?
Wiebe Wagemans

“De doelstelling is om zulke 
opstellingen maximaal één 
keer te verhuizen. Voor kan-
toorruimtes geldt dit niet, deze 
zullen waarschijnlijk vaker van 
plek verwisselen”

H
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Daarbij moet gedacht worden aan het inventariseren van zeer com-
plexe opstellingen die zeer moeilijk te verhuizen zijn. De doelstelling 
is om zulke opstellingen maximaal één keer te verhuizen. Voor kan-
toorruimtes geldt dit niet, deze zullen waarschijnlijk vaker van plek 
verwisselen en daarbij ook in tijdelijke huisvesting plaats krijgen.

Aan de hand van het programma van eisen wordt er in april 2009 
een besluit genomen over het te kiezen traject. Daarmee wordt in 

oktober 2009 een voorlopig ont-
werp gepresenteerd dat in juni 
2010 definitief moet zijn. Dan 
kan aan de aanbesteding be-
gonnen worden die in augustus 
2010 afgerond is, zodat in sep-
tember 2010 aan de uitvoering 
kan worden begonnen. De ge-
plande oplevering is juli 2013. 
Dit is de huidige planning, maar 
afhankelijk van de voortgang 
van project 1 en andere onvoor-
ziene omstandigheden kan dit 
nog veranderen. Eén ding lijkt 
nu toch wel zeker: natuurkunde 
krijgt een (ver)nieuw(d) onder-
komen.

Voor meer informatie over Campus 2020 zie: http://w3.tue.nl/nl/
diensten/dh/campus_2020/ 

Eredoctor Stuart Parkin eerste ‘distinguished professor’
Het College van Bestuur van de TU/e heeft besloten een nieuwe weten-
schappelijke functie in het leven te roepen: het ‘distinguished professor-
ship’. Hoogleraar en IBM-onderzoeksfellow Stuart Parkin, die tijdens de 
laatste diesviering een eredoctoraat ontving voor zijn bijdrage aan de 
ontdekking en ontwikkeling van ‘spintronics’, is de eerste wetenschap-
per die voor deze functie in aanmerking komt. (Bron Cursor)
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onne-energie is hot, iedereen praat erover. De sterk toene-
mende olieprijzen van de afgelopen tijd drijven ook de re-
guliere energieprijzen omhoog, waardoor de aandacht op 

alternatieve energiebronnen toeneemt. Zonne-energie is vrijwel on-
beperkt beschikbaar, zo valt op het gehele aardoppervlak ongeveer 
9000 keer de huidige energiebehoefte van alle 6.5 miljard bewoners 
van de aarde. Zonne-energie kan je opdelen in grofweg twee cate-
gorieën: (1) zonnestraling wordt omgezet in warmte en (2) zonne-
straling wordt omgezet in elektriciteit. Deze laatste vorm van zon-
ne-energie wordt vaak afgekort 
tot PV (van het engelse Photo-
Voltaics). Sinds september 2007 
werk ik bij Scheuten Solar, een 
producent van silicium zonne-
cellen en panelen in Venlo.

Productieproces van een 
zonnecel
Voor ik verder op mijn relatief 
korte carrière inga, beschrijf ik 
eerst het standaard productie-
proces van een silicium zonnepaneel. Het geheel begint met het 
maken van metallurgisch silicium uit zand (SiO2). Dit materiaal 
wordt vervolgens gezuiverd met het zogenaamde Siemens-proces. 
Metallurgisch silicium wordt omgezet in trichlorosilaan door een re-
actie met zoutzuur (Si + 3 HCl  SiHCl3 +H2). Dit proces verwijdert 
vrijwel alle verontreinigingen zoals ijzer, aluminium en boor uit het 
silicium. Door het omgekeerde proces wordt zeer zuiver silicium ge-
vormd, geschikt voor de halfgeleider industrie en de zonnecellen in-
dustrie. Het zuiver silicium wordt gesmolten, er wordt dotering aan 

De zonnecellen industrie, een 
booming business
Peter van den Oever

“Zonne-energie is vrijwel 
onbeperkt beschikbaar, zo valt 
op het gehele aardoppervlak 
ongeveer 9000 keer de huidige 
energiebehoefte van alle 6.5 
miljard bewoners van de 
aarde.”

Z
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of een multikristallijne ingot. Het laatste proces is goedkoper, maar 
levert een minder goed basismateriaal voor zonnecellen. Uit deze 
ingots worden vervolgens wafers gezaagd met een dikte van typisch 
200 micrometer. Doordat de diameter van de draad in de orde van de 
dikte van de wafer ligt, treedt hier een groot verlies van silicium op. 
Het geschetste productieproces van silicium wafers kost zeer veel 
energie en is dus duur. Daarom is er zowel vanuit de academische 
wereld als vanuit de industrie veel aandacht voor alternatieve me-

thoden voor het maken van sili-
cium. Met de silicium wafer be-
gint het productieproces van de 
eigenlijke zonnecel. Dit proces 
bestaat uit zeven stappen:
Het verwijderen van de schade 
ontstaan bij het zagen van de 
wafers en het aanbrengen van 
een oppervlakte textuur om de 
reflectie van het silicium opper-
vlak te verminderen. Zo komt 
meer licht in de zonnecel en kan 
deze meer elektriciteit genere-
ren. In de meeste gevallen wordt 
een getextureerd oppervlak ge-
maakt met een zuurets op basis 
van waterstoffluoride en salpe-
terzuur.

Het maken van een p-n junctie, de emitter, die het door het zonlicht 
gegenereerde elektron en gat ruimtelijk van elkaar scheidt zodat er 
een stroom kan gaan lopen. Hiertoe wordt fosfor in het materiaal 
gediffundeerd bij temperaturen rond de 880 graden Celsius. 
Het aanbrengen van een antireflectie coating die de reflectie van 
zonlicht minimaliseert in het voor een zonnecel interessante gebied 
rond 630 nm. Deze coating wordt gevormd door plasmadepositie 
van siliciumnitride uit een gasmengsel van silaan en ammonia. De 
typische blauwe kleur van een zonnecel komt door deze laag.
Het printen van contacten aan de voor en achterkant van de wa-
fer. De standaard industriële techniek hiervoor is zeefdruk. Aan de 
voorkant wordt een H patroon met zilverpastas gedrukt en aan de 
achterzijde over het gehele oppervlak van de wafer een aluminium-
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pasta. Puur aluminium soldeert moeilijk en daarom wordt er ook 
een zilveren soldeerpad gedrukt om de geproduceerde zonnecellen 
tot zonnepanelen te kunnen verwerken.
In een korte hoge temperatuur stap (fast firing) gaat het voorzijde 
patroon door de isolerende siliciumnitride laag heen en vormt een 
contact met de fosfor gedoteerde emitter. Tevens gaat het alumini-
um een reactie aan met silicium en vormt daarbij een zogenaamd 
back-surface-field. Deze laag voorkomt met een ingebouwd elek-
trisch veld dat ladingsdragers bij het interface tussen silicium en alu-
minium komen en daar kunnen 
recombineren.
Vervolgens worden voor en ach-
terzijde van de zonnecel van el-
kaar gescheiden door een laser-
groef van typisch 10 micrometer 
diep.
Als laatste wordt iedere gepro-
duceerde zonnecel doorgeme-
ten en op kwaliteit gesorteerd.

De zonnecellen moeten nu nog 
verwerkt worden tot een zonne-
paneel met een levensduur van 
typisch 25 jaar. Deze levensduur stelt strenge eisen aan de processen 
en de gebruikte materialen, maar technologisch is het proces relatief 
eenvoudig. Van zonnepaneel naar bruikbaar systeem gaat nog een 
stapje verder omdat een paneel geen 230 V wisselspanning afgeeft. 
Daar is een elektrisch systeem voor nodig, wat ook nog aanzienlijke 
kosten met zich meebrengt.

Dunne film silicium zonnecellen
Terug naar mijn carrière. In 2002 koos ik voor een afstudeerproject 
binnen de toenmalige vakgroep “Evenwicht en Transport in Plas-
ma’s”. Daar bestudeerde ik de aangroei van silicium dunne films in 
een silaan-waterstof plasma met een nieuwe meettechniek. Afhan-
kelijk van de verhouding tussen silaan en waterstof in het plasma 
groeit de film amorf aan of microkristallijn aan. Deze films worden 
onder andere toegepast in dunne film transistors (denk aan uw platte 
TFT scherm), maar ook als licht absorberende laag in een dunne film 
zonnecel. Uit infrarood absorptie spectroscopie metingen is het mo-
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in de laag gebonden is te meten, terwijl spectroscopische ellipso-
metrie inzicht geeft in de dikte en diëlectrische eigenschappen van 
een materiaal zoals brekingsindex en absorptiecoëfficiënt. Uit mijn 
afstudeeronderzoek kwam naar voren dat de inbouw van waterstof 
significant anders is voor microkristallijn en amorf silicium. Tevens 
bleek dat de materiaaleigenschappen in de eerste twintig nanometer 
van het groeiproces nog sterk veranderen. Deze veranderingen zijn 
ongewenst in de productie van dunne film zonnecellen.

Plasmachemisch onderzoek
Het onderzoek beviel goed en 
ik besloot door te gaan met een 
promotietraject. Ditmaal een 
onderzoek gerelateerd aan kris-
tallijn silicium zonnecellen. Ik 
onderzocht de plasmachemie 
van een silaan-ammonia plasma 

dat door het Eindhovense bedrijf OTB Solar industrieel wordt toe-
gepast om de siliciumnitride antireflectie coating aan te brengen op 
een zonnecel. OTB Solar had behoefte aan meer inzicht in de fun-
damentele processen die optreden in het plasma. Ik gebruikte laser 
spectroscopie en een geavanceerde vorm van massaspectrometrie 
om de absolute dichtheden van de belangrijkste reactieve deeltjes in 
het plasma te meten. De metingen stelden mij in staat om het pro-
ductiemechanisme van deze deeltjes te ontrafelen. De volgende stap 
was het koppelen van de gemeten deeltjesdichtheden aan de eigen-
schappen van de gedeponeerde siliciumnitride laag. Hieruit bleek 
dat de siliciumnitride coating met name gevormd wordt door SiH 
radicalen en NH2 radicalen.

Ontwikkeling van nieuwe industriële zonneceltechnologie
Na mijn promotie ben ik aan de slag gegaan als Technology De-
veloper bij de Manufacturing & Engineering afdeling van de zon-
necellenfabriek van Scheuten Solar. Ik ben daar op procestechno-
logisch vlak verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe 
zonneceltechnologie. Dit houdt in dat ik het productieproces van de 
aankomende generatie zonnecellen binnen Scheuten Solar ontwik-
kel. Ik werk samen met grote instituten op het gebied van zonnecel-
len, zoals het Energie Centrum Nederland en met diverse machi-

“Op dit moment is Scheuten 
Solar bezig met de inkoop van 

een nieuwe zonnecelproduc-
tielijn. Zo’n lijn kost typisch 25 

miljoen euro”
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nebouwers die machines verkopen voor de zonnecel industrie. Op 
dit moment is Scheuten Solar bezig met de inkoop van een nieuwe 
zonnecelproductielijn. Zo’n lijn kost typisch 25 miljoen euro en onze 
afdeling moet drie aanbieders van productielijnen vergelijken, op 
procestechnologisch vlak, maar ook op kostenvlak moet vergeleken 
worden. Een uitdagende opgave, waarin ik niet alleen te maken heb 
met technologische aspecten van de zonnecelproductie maar ook 
met financiële aspecten. 
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Kamerlingh Onnes Medaille voor prof.dr. Fons de Waele
De Kamerlingh Onnes medaille wordt (in principe) eens in de drie 
jaar uitgereikt. Zij wordt toegekend door de Nederlandse Vereniging 
voor Koude, maar het is een internationale prijs. Het is een van de drie 
hoofdprijzen die in dit vakgebied te behalen is.
Dit jaar is de Kamerlingh Onnes medaille toegekend aan prof.dr. 
A.T.A.M. de Waele “voor zijn grote verdienste voor de cryotechnologie, 
met name op het gebied van het perfectioneren van pulsbuiskoelers tot 
recordlage temperaturen”. De citatie van de jury luidt: “Het optimalise-
ren van pulsbuiskoelers voor temperaturen beneden 4 Kelvin”. 

Foutparkeerder op campus maakt vanaf 1 juli kans op wiel-
klem
Foutparkeerders op het TU/e-terrein lopen vanaf 1 juli kans een wiel-
klem op hun auto aan te treffen. Tegen betaling van 35 euro komt de 
beveiliging de gele klem weghalen. Ook ‘bumperklevers’, die zonder 
betalen het terrein verlaten, maken bij een volgend bezoek kans op een 
wielklem. De universiteit heeft tien klemmen gekocht om het nieuwe 
parkeerbeleid kracht bij te zetten.
De maatregelen zijn een gevolg van het feit dat de politie niet meer 
toeziet op het parkeren op het TU/e-terrein, sinds het twee jaar terug 
is afgesloten met slagbomen. Vanaf die tijd betaalt vrijwel iedereen die 
geen parkeerkaart heeft netjes. Het plaatsen van de auto’s laat echter 
steeds meer te wensen over. (Bron Cursor)
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De opleiding Technische Natuurkunde aan de TU/e bestaat alweer heel 
wat jaren. Er zijn dan ook al flink wat afgestudeerde Eindhovens Natuur-
kundig Ingenieurs; ongeveer 2400. Toch blijkt het niet voor iedereen een 
vanzelfsprekendheid om lid te zijn van VENI. Alhoewel wij er natuurlijk 
graag voor iedereen zijn, kunnen we er vrede mee hebben dat een 100% 
score niet bereikt wordt. Wel willen we graag alumni die best geïnteres-
seerd zijn, maar er gewoon niet aan denken, of vanwege allerlei andere 
bezigheden er niet aan toekomen om lid te worden, bij de vereniging 
betrekken. Het derde lustrum van VENI is weer een mooie gelegenheid 
om potentiële leden te wijzen op de voordelen van het lidmaatschap. 
Lekker bijkletsen of contacten vernieuwen tijdens een smakelijke bar-
becue bijvoorbeeld en in oktober staat ook nog de alumnidag op het 
programma.
Twee studentassistenten werden aan het werk gezet om de adressen 
van alumni die niet in Alumninet geregistreerd stonden te achterhalen 
Ook de hulp van onze leden werd ingeroepen, door op de website 
www.veni.nl/gezocht de lijst met namen te zetten. Inmiddels kan gecon-
cludeerd worden dat deze actie een succes is geworden. De lijst bevatte 
995 namen, waarvan al 390 mensen gevonden zijn. Al deze mensen zijn 
benaderd via e-mail of reguliere post. Er hebben zich naar aanleiding van 
deze mailing 65 personen in alumninet aangemeld, waarvan er ook een 
aantal VENI-lid zijn geworden. Sinds het begin van de ledenwerfactie zijn 
55 alumni lid geworden van VENI. Samen met de acht nieuwe aspirant-
leden komt het ledenaantal daarmee op 517 (15 juni 2008). Ter vergelijk: 
in heel 2007 meldden zich 25 nieuwe leden aan bij VENI.

Natuurlijk zijn we nooit klaar met het zoeken naar alumni, zoals ook 
wel gesuggereerd wordt door de ruim 600 “vermiste” alumni. Wel 
wordt het door de hedendaagse digitalisering makkelijker mensen terug 
te vinden. Zo kunnen we waarschijnlijk ongeveer 66 mensen benaderen 
via LinkedIn, waar VENI sinds kort ook actief is (zie ook pagina 16). 
Daarnaast  blijft ook de eerdergenoemde website bestaan. U doet ons 
een groot plezier als u ons in contact kunt brengen met een van deze 
mensen.

Neem dus eens een kijkje op www.veni.nl/gezocht.

VENI passeert de 500 grens
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n april hebben wij een enquête gehouden onder al onze leden 
om uit te vinden hoe goed onze activiteiten aansluiten bij hun 
wensen en behoeftes. De antwoorden zijn binnen en zijn gro-

tendeels verwerkt. Omdat het bestuur de tijd wil nemen om na te 
denken over de conclusies die wij hieraan verbinden, hierbij eerst 
nog een korte preview van de antwoorden op een paar vragen. Een 
uitgebreid overzicht met onze conclusies wordt in het volgende blad 
geplaatst.

Wij zijn enorm tevreden met de zeer hoge respons. In totaal rea-
geerde 46% van de leden, maar als we alleen naar de leden kijken 
die we via e-mail benaderd hebben, is dit wel 51 % (zie tabel). Deze 
hoge respons toont aan dat onze leden zich erg betrokken voelen bij 
de vereniging en graag deze enquête invullen.

Benaderd Reactie
E-mail 397 203 51 %
Brief 51 3 6 %
Totaal 448 206 46 %

De reacties zijn goed verdeeld 
over alle jaargangen zoals hier-
naast in de grafiek te zien is. Met 
deze hoge respons is het zelfs 
mogelijk om de antwoorden op 
de vragen op te splitsen in de 
verschillende generaties, maar 
daarover volgende keer meer.

 

enquête

Preview enquête
Wiebe Wagemans

I
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e Een belangrijke vraag is natuurlijk waarom mensen lid zijn van 

VENI. Het is duidelijk dat men vooral geïnteresseerd is in nieuws 
over de faculteit en universiteit en dat nostalgie ook een belangrijke 
rol speelt. Alumni komen echter niet naar VENI voor de inhoud en 
wetenschap. Dit is ook terug te zien in de interesse in de verschillen-
de activiteiten, maar –u raadt het al– daarover volgende keer meer.

Bij het rondsturen van de enquête hebben we beloofd een boeken-
bon van k50 euro te verloten onder de deelnemers. Omdat wij zo 
blij zijn met de zeer hoge opkomst hebben we besloten daarnaast 
nog eens twee boekenbonnen van k25 te verloten. De gelukkigen 
zijn geworden:

k50 Hans van Leunen (generatie 1963)
k25 Léon van Nistelroy (1977)
k25 Ger de Vlieger (1967)

Zij ontvangen hierover spoedig bericht.

Volgende keer meer over de interesse in de activiteiten, het gebruik 
van Alumninet, de onderwerpen van het VENI-blad en natuurlijk de 
vraag of oude leden meer nostalgisch zijn dan jonge leden?



Alumninet:
Houd uw contactgegevens actueel!

Adreswijziging?
Ander e-mailadres?

Nieuwe baan?
Contact houden met de TU/e?

U kunt wijzigingen in uw persoonlijke (adres)gegevens 
en voorkeuren kenbaar maken via Alumninet, de centrale 
alumnidatabase van de TU/e. VENI gebruikt deze database 
voor haar ledenadministratie en dient daarmee ook de 
faculteit Technische Natuurkunde, zodat u uw wijziging 
maar op één plek binnen de TU/e hoeft door te geven.

Dus surf naar http://alumninet.tue.nl en houd uw contact-
gegevens actueel!



Activiteitenkalender

28 oktober Alumnidag


