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“Mijn naam is Bart Fessl, afkomstig uit Weesp. Na mijn middelbare
school heb ik 1 jaar Economie gestudeerd in Amsterdam en vervolgens ben
ik een jaar in opleiding geweest als aspirant Luchtverkeersleider. Mijn
keuze voor Technische Bedrijfskunde is gebaseerd op de voor mij ideale
combinatie van theorie en praktijk. Van mijn jaar Economie wist ik dat
theorie mij goed lag en van mijn simulatietrainingen bij de Rijksluchtvaart-
dienst wist ik dat ik praktijkopdrachten bijzonder leuk vond. En met het 
P-Project, de groepsstage, de individuele stage en het afstudeerproject als
praktijkopdrachten gaf Technische Bedrijfskunde mij die ideale combina-
tie. Uiteindelijk ben ik in 1998 afgestudeerd.

Mijn afstudeerproject heeft zich afgespeeld binnen het bedrijf Document
Access. Daar heb ik onderzoek gedaan naar de door hen gehanteerde pro-
jectmethode, en de beschikbare project methodieken. Mijn voorgestelde
oplossing viel in dermate goede aarde dat ik een baan aangeboden kreeg
nog voordat ik feitelijk was afgestudeerd. Ondertussen was echter ook een
headhunter met mij aan de slag gegaan en het huidige Accenture heeft mij
toen een aanbieding gedaan waar ik op ingegaan ben. 

Bij Accenture heb ik veel baat gehad van de theoretische en praktische
kennis die ik tijdens mijn studietijd heb opgedaan. Het gat tussen 
Universiteit en het Bedrijfsleven was niet groot, met name doordat ik al 
ervaring had met het werken in project- en in teamverband. 

Momenteel werk ik voor Sysqa B.V., een bedrijf van momenteel 150 mede-
werkers dat zich richt op Testen en Kwaliteitsmanagement in de ICT en
mensen op projectbasis detacheert. Testen is mijn vakgebied. Binnen
Sysqa heb ik een enorm steile leercurve door mogen maken. Van test-
coördinator naar Manager Testen, van het leiding geven aan 10 man naar
het leiding geven aan 60 man, in de loop van anderhalf jaar.

“Mijn huidige functie binnen Sysqa is die van coach en
Product manager. Ik hou recente ontwikkelingen op test-
gebied in de gaten en ondersteun vanuit mijn ervaring
werknemers van Sysqa daar waar nodig.”

Mijn ambitie ligt er in weer een testafdeling te leiden, maar dan niet meer
gedetacheerd te zijn. Ik heb bijzonder veel gehad aan mijn studie en kijk
met erg veel plezier en dankbaarheid terug op mijn studietijd.” 

>>

>>

“Nadat ik in 1993 het gymnasium-B had afgerond, werd me snel 
duidelijk wat ik zou gaan studeren. Natuurkunde? Fantastisch, maar niet
duidelijk hoe dit zou leiden tot een baan in het bedrijfsleven. Economie?
Trok me, maar miste m.i. de technische basis. Dus werd het Technische 
Bedrijfskunde. De studie was naar verwachting en ondanks de geneugten
(nacht-, kroeg- en studentenleven) van Eindhoven liep ik snel door de 
studie heen. Na een fantastische stage bij KLM Cargo in Chili en met de
ambitie om bij een groot bedrijf te gaan werken, ging ik afstuderen bij een
klein installatiebedrijf: een mooie kans om te zien hoe beslissingen ook
gebaseerd kunnen zijn op irrationele overwegingen zoals de I-like-you 
factor. Vervolgens ben ik gestart met de postdoctorale opleiding Logistics
Management Systems om mijn vaardigheden nog verder uit te bouwen. 
Alhoewel ik voor gek werd verklaard (in de periode van de IT luchtbel
waarin afgestudeerden met een zak geld opgewacht werden bij de buiten-
deur) bleek het de juiste keuze: na afronding van deze studie stuurde ik
vier open sollicitaties naar grote multinationals, waarna ik kon starten bij
Heineken, Shell en Akzo Nobel. Shell bood me daarop een baan aan in 
Londen en meteen antwoordde ik ‘ja’. Mijn studie bleek mij exact te bieden
wat ik nodig had als Business Analist Distributie Europa: niet de kennis,
maar de vaardigheden, zoals analytische vermogens, teamwork, presteren
onder druk en zelf initiatief en de lead nemen. Toen deze baan te routine-
matig werd, verhuisde ik naar Manchester waar ik succesvol een jaar 
onderdeel uitmaakte van een onderhandelingsteam voor het opzetten van
nieuwe distributiecontracten. Daarna kreeg ik een baan waarbij ik eerst tot
mijn oksels in de modder wegzakte: Teamleider Distributie Operaties voor
de Benelux met de verantwoordelijkheid voor een groot team, bottom-line
kosten en een hoog service level, alsmede de verantwoordelijkheid voor
het oplossen van een aantal grote problemen, in business termen 
eufemistisch ‘uitdagingen’ genoemd. Ik moest volledig vertrouwen op mijn
geleerde vaardigheden, maar ik kon ook meteen mijn doorzettings-
vermogen, omgaan met tegenslag, vertrouwen op je team en geloof in 
jezelf ontwikkelen. Nog steeds ben ik trots dat het ons gelukt is de 
distributieoperaties op de rails te krijgen en te laten uitgroeien tot een
best-in-class voorbeeld. 
Hierna volgde mijn huidige baan: Pricing Manager Fuels Benelux: ik ben
aan de Sales & Marketing kant verantwoordelijk voor het resultaat aan de
inkomstenkant van de verkoop van brandstoffen aan de benzinestations in
de Benelux.

De opleiding Technische Bedrijfskunde heeft mij gebracht wat ik ervan 
verwachtte en gaf me een zeer goede basis voor een baan in het bedrijfs-
leven.” 

“De kennis, maar vooral de vaardigheden hebben mij zeer
geholpen in mijn huidige carrière.”
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“In 1995 verhuisde ik naar Eindhoven. Op de middelbare school had 

ik een ruim pakket gekozen. De keuze voor Technische Bedrijfskunde 
was niet moeilijk; ik wilde graag iets uitdagends doen, wat mij zou voor-
bereiden op een carrière in het bedrijfsleven en een goede basis zou zijn
om een eigen bedrijf te starten. De combinatie van een technische achter-
grond, met bedrijfskundige diepgang trok mij erg aan. 

Mijn afstudeerproject heb ik uitgevoerd bij Procter & Gamble in Brussel en
Rotterdam in 2000. Het doel was het herontwerpen van het distributienet-
werk. P&G bood mij nog voor mijn afstuderen een baan aan in Rotterdam.
Ik werd verantwoordelijk voor het tijdig leveren en op peil houden van
voorraden, het maken van een juiste voorspelling van de vraag voor mijn
producten en het leiden van projecten om nieuwe producten in de markt te
introduceren. Mijn studie kwam hierbij erg goed van pas; niet alleen was ik
opgeleid om te begrijpen hoe je voorraadbeheersing optimaliseert, maar
daarnaast had ik veel geleerd over organisatiekunde en was ik door een
jaar bestuur te doen ervaren in het managen van teams. 

Door mijn studie heb ik een methode van probleem-oplossen geleerd,
waarbij je de werkelijkheid modelleert, problemen aan het licht brengt en
oplossingen ontwerpt. In iedere baan die ik tot nu toe gehad heb, is deze
vaardigheid van het grootste belang gebleken. Via een salesfunctie en een
wereldwijde planning functie, woon en werk ik nu alweer drie jaar in Ame-
rika, in San Francisco. Ik werk bij Logitech, een internationale consumer
electronics producent. Ik ben strategisch project manager en ontwerp
nieuwe bedrijfsprocessen, die ik met teams implementeer. Omdat deze 
bedrijfsprocessen wereldwijd geïmplementeerd worden, reis ik veel; ik ben
net terug van een reis naar Japan, Taiwan en China. Verder reis ik vaak naar
Zwitserland en Nederland voor mijn werk. Het is heel leuk om samen te
werken met mensen van andere culturen en teams te leiden waarin 
verschillende functies in het bedrijf vertegenwoordigd zijn. 

“Samen ontwerpen we oplossingen en het is fantastisch
om na lange verhitte discussies iets op te leveren wat de
problemen oplost en in het bedrijf gedragen wordt.” 

Ik kijk met veel plezier terug op mijn studietijd, waarin ik een tijd in 
Singapore en Stockholm gestudeerd heb, zitting heb gehad in de oplei-
dingscommissie en faculteitsraad en lid werd van een heel leuk bedrijfs-
kunde- dispuut. Bij het kiezen van een studie moet je nadenken of de
inhoud je ligt, hoe je je verder kunt ontwikkelen en of dat past bij je 
ambities. Voor mij was Technische Bedrijfskunde daarom ideaal!” 

>> “Van mijn studie Technische Bedrijfskunde heb ik nooit spijt gehad. 
De studie was leuk, goed te doen, al was de kwantiteit soms pittig. Mijn
nevenactiviteiten waren: de Bedrijfskundewinkel, lid van studenten-
vereniging SSRE en twee internationale stages.
Ik heb in Eindhoven een prima tijd gehad en denk er nog wel eens aan 
hoeveel tijd ik had om vrijelijk te doen wat ik wou en te genieten.

Het groepswerk, waaraan ik veel vrienden heb overgehouden, heb ik altijd
als waardevol ervaren. 
Mijn afstudeerstage was in 1996 bij Philips beeldbuizen in Aken; de op-
dracht betrof het analyseren van verschillende opties voor de verpakkings-
lijn. Hierdoor kon ik bij Philips een baan krijgen. Ik oriënteerde me verder
en met mijn achtergrond was er genoeg aanleiding om bij KPN en KLM in
Management Development in te stromen; KLM was meer op IT gericht en
KPN bood me een functie als Internationale Projectmanager met brede
doorgoeimogelijkheden, wat de doorslag gaf. Ik geloof nog steeds dat 
er voor bedrijfskundigen voldoende mogelijkheden zijn om een goede 
passende baan te vinden. Ik heb bij de uitvoering van mijn dagelijkse 
werkzaamheden zeker profijt van mijn studie. Een brede kennis van tech-
niek, commercie, finance en andere functies is handig; je kijkt als bedrijfs-
kundige verder dan de afdeling waar je werkt.

Ik heb inmiddels gewerkt als Projectmanager, Account manager en in het
general management en gebruik daar veel uit mijn studie; vaak merkte
ik dat dingen die ik binnen mijn studie erg triviaal vond,
binnen het bedrijfsleven enorm nuttig zijn; te weinig aandacht
voor voortrajecten en preventie, teveel energieverlies met problemen ach-
teraf, gebrek aan structuur en het bekijken van bedrijfsprocessen door de
keten heen.

Nu ben ik Regiodirecteur voor Benelux & Scandinavië bij het ICT-bedrijf 
Interoute. In deze functie ben ik general manager voor de regio met een
eigen P&L, met een omzet van zo’n 35 miljoen Euro en 120 mensen in 
diverse disciplines. Gemiddeld ben ik 2 keer per maand in het buitenland.
Interoute is een middelgroot ICT bedrijf met internationale focus, veel
jonge collega's en is hard gegroeid. Die groei werkt erg motiverend. Wij 
leveren telefonie- en datadiensten aan grote internationale bedrijven als
UPC, WE International, Ricoh en Brabantia.

Uiteindelijk biedt bedrijfskunde een heel goede algemene vorming en is
goed aangeschreven. Voor een goede beeldvorming van je werkomgeving
later, zou ik proberen veel te praten met mensen in het bedrijfsleven via
stages of op een andere manier.”

>>

Marguerite Bergman
Bedrijf: Logitech
Functie: Strategy Project Manager  
Alumnus van: 2001

Robin Bressers
Bedrijf: Shell
Functie: Fuels Pricing Manager Benelux 
Alumnus van: 1999

Bart Fessl
Bedrijf: Sysqa B.V.
Functie: Product Manager & Intern Coach
Alumnus van: 1998

Berend Jan van Maanen
Bedrijf: Interoute
Functie: Country Manager Benelux & Nordics
Alumnus van: 1996

Eddy de Swart
Bedrijf: ExxonMobil
Functie: Cards Advisor Europe
Alumnus van: 1999

“In 1994 ben ik begonnen aan de studie Technische Bedrijfskunde. Dit was
een weloverwogen keuze. Op het Atheneum in Tilburg had ik moeite om een
vakkenpakket en vervolgstudie te kiezen. Ik had een brede interesse en 
probeerde zoveel mogelijk toekomstopties open te houden. Brochures van
studies, functiebeschrijvingen en voorlichtingsdagen heb ik gebruikt om me
te oriënteren. Uiteindelijk kwam de keuze op Technische Bedrijfskunde,
omdat de toekomstmogelijkheden divers waren, variërend van manager tot
specialist in een bepaald vakgebied binnen de bedrijfsvoering.
De studie Technische Bedrijfskunde is me erg goed bevallen. De opleiding
is zeker een uitdaging. De hoeveelheid vakken, de verdieping in de materie
en het tempo vragen om voldoende zelfdiscipline. Het werken met mede-
studenten, binnen en buiten de studie, ook in groepsopdrachten en in 
studentenactiviteiten buiten het onderwijs, heeft mij gesteund en geeft 
bovendien sociale contacten die buiten de studietijd konden worden voort-
gezet in het gezellige Eindhoven. Gedurende de studie kom je regelmatig
met cases uit de praktijk in aanraking en door de stage en het afstudeer-
project krijg je de eerste relevante werkervaring. Technische Bedrijfskunde
brengt je in aanraking met de vele facetten van bedrijfsvoering en geleide-
lijk aan groei je wat betreft kennis en vaardigheden en leerde ik ook wat ik
wilde als loopbaan na mijn opleiding.
Al voor mijn afstudeerproject, onderzoek naar kwaliteit bij zelfsturende
teams bij Stork PMT in Boxmeer, ben ik me gaan oriënteren op carrière-
mogelijkheden bij internationale bedrijven. Ik had de economische tijd
mee en anderzijds had ik een mooie combinatie van studietempo en 
-resultaat met vele extracurriculaire activiteiten. Ik had snel resultaat bij
het solliciteren en ben gaan werken bij oliemaatschappij ExxonMobil. Bij
deze maatschappij had ik een aanbod gekregen na het doorlopen van een
'sneak preview', waarbij ik kon zien dat dit bedrijf aansloot bij mijn toe-
komstverwachtingen. In april 1999 (direct na mijn afstuderen) ben ik bij
ExxonMobil gaan werken en heb inmiddels mijn zevende functie. Het 
jobrotatiesysteem bij deze multinational geeft mij de gewenste persoon-
lijke groei en afwisseling van omgeving in een professionele organisatie,
bijvoorbeeld business controller team lead voor de raffinaderij, investment
analyst of expert op het gebied van acceptatie en verwerking van bank-
kaarttransacties op benzinestations binnen Europa met de nodige onder-
handelingen met grote derde partijen. Hoewel ik de meeste studie-inhoud
niet direct gebruik, heb ik veel profijt van kennis van -analytische- hulp-
middelen en bedrijfsprocessen, opgedaan tijdens mijn studie. 

“Bovendien maakt mijn opleiding interactie mogelijk over
diverse zaken met -internationale- collega's met verschil-
lende achtergronden.”

Mijn conclusie is dat Technische Bedrijfskunde een goede studie is en 
kijkend naar mijn oud-medestudenten een studie met vele toekomst-
mogelijkheden!

>>

>>

“Mijn interesse voor de studie Technische Bedrijfskunde is begonnen in
mijn Vwo-eindexamenjaar aan het Rythoviuscollege in Eersel. In 1992 heb
ik examen gedaan. De brede opleiding en de aanzienlijke wiskunde-
component spraken mij het meest aan. Uiteindelijk ben ik na 6 jaar in 
1998 afgestudeerd in Technische Bedrijfskunde met een 9. 

Mijn afstudeerproject heb ik volbracht in het St. Annaziekenhuis in 
Geldrop. Daar heb ik een patiëntenstroom verbeterd (kwaliteit en 
logistiek). Mijn studie heeft mij hierop goed voorbereid, maar ik heb ook
bijzonder veel steun gehad van mijn afstudeerbegeleider. Achteraf bleek
de opleiding makkelijker dan gedacht. Wel intensief, maar bijzonder leuk 
door keuzevakken, bestuursactiviteiten en praktijkopdrachten. 

Na mijn studie ben ik een halfjaar gaan reizen door Australië. Bij terug-
komst was de arbeidsmarkt redelijk gunstig en door mijn studie vond ik
snel een baan bij PNO Consultants in Hengelo. De opleiding vormde een
prima basis voor mijn werkzame carrière. Ik heb diverse adviesopdrachten
uitgevoerd, waarbij veel bedrijfskundige aspecten aan bod zijn gekomen. 

Na bijna vier jaar PNO ben ik voor zes maanden op reis gegaan naar Zuid-
Amerika. Bij terugkomst bleek het lastig om een baan te vinden. Door mijn
leeftijd (toen 30), een (terecht) veronderstelde kinderwens en de ietwat
krappe arbeidsmarkt duurde het solliciteren langer dan gewenst. Na ruim
een jaar ben ik als bedrijfskundige gestart bij Waterschap Regge en Dinkel
in Almelo. Deze baan sloot naadloos aan op mijn opleiding en deze heb ik
enkele jaren met veel plezier vervuld. Ik verrichte werkzaamheden in het
kader van de planning & control-cyclus en voerde specifieke adviesop-
drachten uit voor afdelingshoofden. 

Sinds dit jaar werk ik voor Deloitte in mijn huidige woonplaats Zwolle. 
Ik werk nu drie dagen per week voor klanten in de not-for-profit sector. 
Ik werk bewust parttime, zodat ik voldoende aandacht kan geven aan 
mijn dochter van één jaar. Uitontwikkeld ben ik nog niet, controlling en 
financiën krijgen de komende jaren zeker meer aandacht. 

“Terugkijkend zou ik studenten van nu willen aanraden om
vol overgave te studeren, zoveel mogelijk praktijkervaring
tijdens de studie op te doen, veel samen te werken met
medestudenten en vooral te genieten.” 

>>

>>

Sandra Schouwenaars
Bedrijf: Deloitte
Functie: Senior Consultant
Alumnus van: 1998

“Toen ik met de studie begon wist ik niet exact wat ik wilde worden. 
Tijdens Open dagen ben ik naar verschillende studies gaan kijken. Ik heb
gelet op de manier van lesgeven. Je merkt dat de sfeer op de verschillende
universiteiten anders is. Puur bedrijfskunde studeren vond ik ook te 
economisch. Ik wilde juist meer weten over bedrijfsprocessen en de wijze
waarop je deze kunt ontwerpen of veranderen. Op het VWO was ik 
overigens een echte bètascholier. De keuze voor de Technische Universiteit
Eindhoven is me dan ook goed bevallen.

Met de studie Technische Bedrijfskunde hoopte ik, door alle aspecten van
bedrijven te leren kennen, een ‘helikopterview’ te krijgen, maar dan wel
toegespitst op echte en praktische situaties. Gedurende vijf jaar heb ik
vooral twee dingen geleerd: nieuwe denkpatronen en vaardigheden om
nieuwe werkwijzen en samenwerkingsvormen te ontwerpen en te 
ontwikkelen. Ook realiseerde ik me welke samenwerking noodzakelijk 
is om binnen organisaties echte vernieuwing en verandering van de grond
te laten komen. 

“Achteraf gezien is Technische Bedrijfskunde een brede 
studie; van finance tot marketing, van logistiek tot 
organisatiekunde.”
Daarbij bestaat de mogelijkheid tot specialisatie. De studie bevat veel
praktische opdrachten en stages en deze kennis en ervaring is goed toe 
te passen in veel verschillende bedrijven. De studie gaf mij ook snel de 
nodige wereldwijsheid doordat ik gedurende een half jaar in Australië
stage heb kunnen lopen.

Na het afstuderen kreeg ik bij ProRail direct een uitdagende functie en de
kans om de geleerde kennis toe te passen. Ik mocht een paar maanden 
advies geven over de werkprocessen en de organisatie van een afdeling.
Dit heeft geresulteerd in het feit dat ik dit advies zelf mocht invoeren. 
Na dit project heb ik meerdere functies gehad. Door mijn brede opleiding
kon ik op diverse plekken bij ProRail terecht.

Nu werk ik als Strategy Development Manager bij ProRail. In deze functie 
is het noodzakelijk om bij de totstandkoming van een keuze voor een 
bepaalde technologie zowel de strategische en beleidsmatige als de 
financiële en operationele aspecten mee te nemen. Of ik deze functie had
gekregen zonder de opgedane kennis uit mijn studie Technische Bedrijfs-
kunde valt niet te zeggen, maar geholpen heeft het zeker!”

>>
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Alexander van Andel
Bedrijf: ProRail
Functie: Strategy Development Manager  
Alumnus van: 1997

“Na mijn VWO ben ik gestart aan de TU/e. Vijf en een half jaar later keek
ik terug op een geweldige tijd. Nog steeds na ongeveer 10 jaar werk-
ervaring kijk ik soms terug en heb nog steeds profijt van mijn keuze: 
Technische bedrijfskunde.
Alhoewel het kiezen niet gemakkelijk was, heb ik toch bewust gekozen
voor Technische Bedrijfskunde: Marketing, communicatie, organisatie, 
productie, logistiek en bedrijfseconomie overgoten met een technische
saus. Daarnaast ontwikkel je een goed analytisch vermogen.

In 1996 ben ik gestart met het afstudeerproject SLIM, waarbij we ons gin-
gen bezighouden met Supply Chain Management. Toentertijd een begrip in
de kinderschoenen! Een aantal maanden theoretische en wetenschappe-
lijke studies gedaan en vervolgens “live” aan de slag bij een aantal organi-
saties, dat samen een Supply chain vormde. De theorie werd praktijk en we
hebben zelfs scenario's en oplossingen echt geïmplementeerd. Mijn eerste
baan vond ik dan ook bij mijn afstudeerbedrijf. De groepsweken of stages
tijdens de studie waren erg zinvol als voorbereiding op je werk. In een
groep werken triggert je om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen.

Ik ben gestart als Management Trainee en werd daarna Logistiek Manager
en was tevens betrokken bij de implementatie van SAP binnen 26 bedrijven
in de Benelux. Door deze ervaring ben ik ook als consultant werkzaam 
geweest. Omdat ik toch de verantwoordelijkheid miste, ben ik verantwoor-
delijk geworden voor Inkoop en Logistiek bij een van de grotere elektro-
technische groothandels. Na enkele jaren ervaring binnen marketing, 
logistiek en inkoop zou ik graag “aan de andere kant van de tafel” willen
zitten. Ik kreeg die kans bij Toyota. 

“Op dit moment ben ik Commercieel directeur Toyota Ma-
terial Handling Nederland B.V. waar ik verantwoordelijk
ben voor Sales, Marketing en Rental in totaal 85fte. Het
werkterrein van Toyota is internationaal en ik werk dan ook
samen met vele nationaliteiten.”

Ook in deze commerciële management functie blijf je lijnen uitstippelen,
plannen bedenken en vervolgens deze tot leven brengen met een verkoop
buitendienst van bijna 40 man sterk. Daarnaast ben ik nog steeds bezig
met logistiek. Je blijft altijd bedrijfskundige en kan op veel gebieden mee-
denken en -doen. Binnen Toyota waar voor de komende jaren nog vele uit-
dagingen liggen te wachten, heb ik het enorm naar mijn zin. Ik hoop dan
ook dat ik mijn bedrijfskundige achtergrond blijf aanspreken.

Tot slot, bereid je goed voor en praat met studenten tijdens de Open
dagen. Kies bewust. Je studie is een heel belangrijke basis voor een mooie
tijd na je studie. Maar geniet vooral van de studententijd in Eindhoven”!

>>

>>

Ralph Cox
Bedrijf: Toyota Material Handling Nederland B.V.
Functie: Commercieel Directeur
Alumnus van: 1997
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Afgestudeerden op
de arbeidsmarkt 

Technische Bedrijfskunde
Van probleem tot oplossing!

Where innovation starts

“In Geleen heb ik het Atheneum gevolgd met wiskunde, natuurkunde 
en scheikunde in mijn pakket. In 1993 ben ik begonnen aan de studie 
Technische Bedrijfskunde en in maart 1999 ben ik afgestudeerd.

Tijdens Open dagen heb ik Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde en 
Civiele Technologie en Management, in Eindhoven en Enschede bezocht.
Tijdens de laatste Open dagen rond Pasen was het voor mij duidelijk dat
het Technische Bedrijfskunde in Eindhoven zou worden vanwege de
breedte van de studie en de vele facetten van bedrijfsprocessen waar je
mee te maken krijgt. 

Mijn afstudeerproject heb ik gedaan bij een bedrijf dat wilde veranderen
van ‘kassaboer’ tot retailautomatiseringsbedrijf. Deze automatisering is
begonnen in supermarkten en ik heb marktonderzoek gedaan m.b.t. op
welke andere sectoren het bedrijf zich moest richten en welke software
functionaliteiten daarvoor vereist zijn. Na mijn afstudeerproject ben ik bij
het bedrijf blijven werken en heb mijn bevindingen in de praktijk gebracht. 

De studie bereidt je goed voor op je eerste baan, omdat je veel samen-
werkt. Al in het eerste project werk je samen met een niet zelf gekozen
groep studenten. Daarnaast is er veel aandacht voor het oplossen van 
problemen door de echte oorzaak uit te zoeken. Dit probleemoplossend
vermogen gebruik ik nog dagelijks!

“Momenteel werk ik bij Nike op het hoofdkantoor voor 
Europa, Midden-Oosten en Afrika.”
Ik ben verantwoordelijk voor productiemanagement; dit betekent dat 
ik zorg dat fabrieken in Europa en Noord-Afrika de kleding op tijd 
verschepen. Hiervoor bezoek ik de fabrieken regelmatig om de status te 
inventariseren en problemen op te lossen. Het leuke aan mijn baan is de
afwisseling. Vaak weet ik ’s ochtends niet wat me die dag te wachten staat.
Ook de diversiteit van mensen over de hele wereld met wie ik samenwerk,
maakt mijn werk erg boeiend. 

Ik kijk nog steeds met heel veel plezier terug op mijn studietijd. Op kamers
wonen, in het buitenland studeren en bestuurslid zijn van UniPartners 
(adviesbedrijf voor bedrijven door studenten) hebben naast de studie zelf
enorm bijgedragen aan de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Dit raad
ik iedereen aan!”

>>

>>

In deze uitgave geven afgestudeerden van de opleiding
Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit
Eindhoven een impressie van hun baan. Waar werken zij nu?
Wat is hun functie? Wat zijn hun verantwoordelijkheden?
Wat hebben zij hiervoor tijdens hun studie geleerd? 
Enzovoorts.
Hiermee krijg je een duidelijk beeld van de mogelijkheden
die je hebt als je afgestudeerd bent in Technische Bedrijfs-
kunde. Je zult erachter komen dat je als afgestudeerde
Technische Bedrijfskunde zeer breed inzetbaar bent en in
een scala van verschillende functies, sectoren en bedrijven
of overheden terecht kunt komen.

>>

>>

Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

Studievoorlichting Technische Bedrijfskunde
telefoon: (040) 247 5937
e-mail: voorlichting.bdk@tue.nl

Meer informatie? Kijk dan op: www.tue.nl/bedrijfskunde>>

>>

Yvonne Lansu
Bedrijf: Nike 
Functie: Production Analyst
Alumnus van: 1999

“Mijn interesse tijdens de middelbare school ging altijd al uit naar een
combinatie van techniek en economie. Via mijn decaan kwam ik in 
aanraking met Technische Bedrijfskunde en spijt heb ik nooit gehad van
deze keuze. Mijn afstudeerproject heb ik uitgevoerd bij het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gedurende 9 maanden heb ik mij bezig
gehouden met de analyse en het herontwerp van het subsidieproces. 
Binnen Technische Bedrijfskunde heb ik naast de noodzakelijke 
theoretische basis veel geleerd van de vele praktijkcomponenten (, zoals
de buitenlandse stage en het afstudeerproject).

Nog voor het feitelijk afronden van mijn studie, bood Vanderlande 
Industries mij een interessante baan als Central Planner aan. Vanderlande
Industries is een leverancier van geautomatiseerde material handling 
systemen en service voor bagageafhandeling op luchthavens, pakketpost-
sorteercentra en orderpicking in distributiecentra. In de markten waar 
Vanderlande actief in is, behoort het tot de wereldtop. Vanderlande voert
projecten uit verspreid over de hele wereld en heeft daarom ook wereld-
wijd eigen vestigingen. 

De afdeling Central Planning is er verantwoordelijk voor om in de aanbie-
dingsfase van een project een planning te maken. Voor het maken van een 
dergelijke planning is veel afstemming nodig met verschillende functionele
afdelingen. Als Central Planner bewaak je daarnaast de voortgang van alle
verkochte projecten, stelt prioriteiten en stuurt bij waar nodig. Het multi-
disciplinaire karakter van deze functie sloot dan ook naadloos aan bij mijn
opleiding.
Na iets meer dan een jaar werd ik gevraagd voor mijn huidige functie 
binnen Vanderlande. Ik werk aan een groot intern verbeteringsproject met
als doel ons ERP-systeem (bedrijfsinformatiesysteem) te vernieuwen en
daarnaast een kritische blik te werpen op de organisatiestructuur en alle
bedrijfsprocessen. Ik ben lid van het kernteam als vertegenwoordiger 
namens de discipline Projectmanagement. In samenwerking met een 
externe partner en medewerkers uit de organisatie begeleiden wij onder
andere het ontwerpen van de processen en het veranderingstraject.
De belangrijkste toegevoegde waarde van Technische Bedrijfskunde voor
mij is de brede blik die je ontwikkelt op organisaties. Mijn hele studietijd
was echt een fantastische tijd. Naast het succesvol afronden van de studie
heb ik ook volop genoten van het op kamers wonen, borrelavonden en
weekends met mijn dispuut, hockeyen in een studententeam en mooie 
activiteiten organiseren in besturen en commissies.

“Mijn advies: beperk je tijdens je studie niet alleen tot stu-
deren. Naast je studie zijn er zoveel andere mogelijkheden
om jezelf te ontwikkelen.” 
Echter, grijp alleen die mogelijkheden aan die je zelf leuk en interessant
vindt en niet omdat het zo’n mooie toevoeging aan je CV is.”

>>

>>

Aris de Bruin
Bedrijf: Vanderlande Industries
Functie: Business Consultant
Alumnus van: 2006

“Ik kom uit Meerssen, een dorpje vlakbij Maastricht. Daar heb ik op het
Stella Maris College gezeten. In het laatste jaar van mijn middelbare
school periode heb ik een aantal universiteiten en bijbehorende opleidin-
gen bezocht. Al snel werd me duidelijk dat ik Technische Bedrijfskunde
wilde gaan studeren. Deze kon je toentertijd enkel in Eindhoven of Twente
volgen. Ik wilde graag een technische opleiding doen vanwege mijn bèta-
pakket op de middelbare school. 
Daarnaast ben ik altijd zeer geïnteresseerd in 'het genezen' van bedrijven
geweest. Bedrijfsprocessen optimaliseren heeft altijd mijn interesse 
gewekt. 

Ik ben afgestudeerd bij Philips EuroPartners op de High Tech Campus. 
EuroPartners betreft een intern adviesbureau van Philips dat multipartner
R&D allianties in publieke programma's ondersteunt. Ik heb daar onder-
zoek gedaan naar hoe alliantie management tools deze multipartner R&D
allianties beter kunnen ondersteunen. 
Direct na mijn studie ben ik gaan promoveren ook aan de TU/e, faculteit
Technologie Management. Ik wilde mij graag verder specialiseren. 
De studie Technische Bedrijfskunde is vrij breed en praktijk gericht terwijl
ik nu juist heel specifiek en theoriegericht bezig ben. 
Op enkele logistieke vakken na, ging mij de studie vrij gemakkelijk af. 
Het groepswerk heb ik altijd als heel leuk ervaren.  Je leert niet alleen veel
van samenwerken maar het brengt ook veel gezelligheid met zich mee. 

Ik begin in februari aan het derde jaar van mijn promotie. Ik onderzoek
team processen in new product development (NPD) allianties. Daarnaast
geef ik les aan Technische Bedrijfskunde studenten. Voor mijn promotie
reis ik veel. Ik heb de afgelopen twee jaar conferenties bezocht in o.a. 
San Francisco, Atlanta en Tokyo. Daarnaast verzamel ik data voor mijn 
onderzoek bij een groot farmaceutisch bedrijf in Basel. Het onderzoek op
zich vind ik heel interessant. Het feit dat ik mijn onderzoek bij een groot 
internationaal bedrijf mag uitvoeren maakt het alleen maar leuker. 
Daarnaast ben je vrijwel eigen baas. 

Ik kijk met veel plezier terug op mijn studietijd. In het bijzonder het 
organiseren van een studiereis naar China en mijn stage in Beijing heb 
ik geweldig gevonden. 
Mijn grootste wens is een eigen bedrijf. Echter eerst hoop ik binnen twee
jaar mijn promotie af te ronden. Daarna zullen we zien. 

“Ik ben ervan overtuigd dat je iets moet kiezen wat je echt
leuk vindt.” 

Laat je niet verleiden door praatjes als ‘met deze studie kun je later een
heel goede baan krijgen’, maar ga iets doen wat echt bij je past.” 

>>

>>

Elise Meijer
Bedrijf: Technische Universiteit Eindhoven
Functie: Promovenda
Alumnus van: 2005

“In 1968 zag ik het levenslicht. Geboren en opgegroeid in Dordrecht. 
Ik heb daar het Gymnasium gedaan met een béta-pakket, met economie 
en biologie. Na de middelbare school wilde ik een brede studie waarmee ik
gemakkelijk een plek op de arbeidsmarkt zou kunnen krijgen. De HTS was
in mijn woonplaats. Economie ging op school bijna vanzelf, dus Technische
Bedrijfskunde leek mij een goede keuze. Onze afstudeeropdracht, 
Ontvangstcontrole bij Fokker, leverde een publicatie in het Logistiek Hand-
boek op.

Na de HTS ben ik begonnen met de verkorte opleiding Technische Bedrijfs-
kunde op de TU/e. Ik ging toch nog op kamers wonen en werd lid van de
volleybalvereniging Hajraa. Ik ben mee geweest op studiereis naar 
Maleisië en Singapore. In Eindhoven heb ik een geweldige tijd gehad. 
Met name wat verder in de studie merkte ik veel voordeel van mijn praktijk-
ervaring. Door het stagejaar en mijn afstudeeropdracht op de HTS wist ik
hoe het er in een bedrijf aan toe ging. 

Mijn afstudeeropdracht bij Unilever was het verhogen van de servicelevels.
Door ziekte was ik helaas een tijd uit de running en moest ik mijn studie
stoppen. 

Medio 1999 ben ik begonnen aan mijn eerste baan bij het bevolkings-
onderzoek borstkanker. Hier heb ik ook tijdens mijn werk mijn afstudeer-
opdracht, Productiebesturing, gedaan. Na diverse functies werk ik hier nu
als beleidsadviseur en ben ik veel met kwaliteit bezig. 

“Daarnaast voer ik samen met KEMA audits uit bij andere
screeningsorganisaties in Nederland die het bevolkings-
onderzoek naar borstkanker uitvoeren. Het procesmatige
denken wat ik in mijn studie geleerd heb, komt mij goed
van pas.”

Alle toekomstige Technische Bedrijfskunde studenten die dit lezen zou ik
willen aanraden:
• Te genieten van het leven. Houd een goede balans tussen werk/studie

en privé.
• Doe zo vroeg mogelijk in je studie een stage, zodat je weet hoe het er op

de werkvloer aan toe gaat.
• Als je tijdens je werk / afstudeeropdracht een probleem moet oplossen,

ga dan met de mensen praten die het probleem hebben en los het
samen op. Samen kom je tot betere oplossingen en je creëert meer
draagvlak.

• Heb interesse voor de mens achter de werknemer.”

>>

>>

Ank de Roo
Bedrijf: Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid
Functie: Beleidsadviseur
Alumnus van: 2002

“Ik heb in Suriname het VWO gedaan met wiskunde A en B, scheikunde,
natuurkunde en biologie. Daarna ben ik Technische Bedrijfskunde gaan
studeren vanwege het brede aspect van de studie. Juist omdat ik niet kon
kiezen, heb ik hiervoor gekozen. Achteraf bekeken ben ik gauw geneigd te
zeggen dat de studie gemakkelijk was. Maar je moet wel doorzettings-
vermogen en discipline hebben. Ik heb tijdens groepswerk geleerd mijn
standpunten te verdedigen tegenover anderen en om compromissen te 
bereiken.

“Ik heb in Singapore bij Philips Optical Storage mijn 
afstudeerproject gedaan waarbij ik een systeem voor het
voorspellen van de kwaliteit van nieuwe ontwerpen moest
beoordelen. Ik zou iedereen aanraden internationale 
ervaring op te doen.”

Op 3 mei 2001 was mijn diplomauitreiking en 10 dagen later was ik in 
Suriname. Ik was op vakantie, maar ik ben gebleven want ik kreeg een
baan aangeboden bij een softwarebedrijf: ontwerpen van software-
systemen. Later werd ik ook betrokken bij beleidskwesties en mocht ik
meedenken over de toekomst van het bedrijf. Ik heb er 4 jaar gewerkt.  
Nu werk ik bij een verffabrikant en ben verantwoordelijk voor ICT en project
management. We zijn onderdeel van een grotere multinational en dat
maakt dat ik internationaal betrokken moet blijven.

Wat ik dagelijks in mijn werk terugzie en wat mij ook van anderen onder-
scheid, is dat ik heb geleerd systematisch te denken.  Mijn studie sluit heel
goed aan bij het werk, want ik ben de hele dag bezig met het oplossen van
vraagstukken waarbij systematisch te werk gaan nodig is. Het leuke is dat
het vraagstukken van verschillende aard zijn die in het hele bedrijf spelen.

Terugkijkende op mijn studietijd mag ik niet ontevreden zijn. Mijn ambities
voor de toekomst zijn simpel: ik moet uitdagingen blijven hebben.  Zodra
ik geen uitdagingen meer zie zal ik ergens anders naar op zoek gaan. 
Onderschat jezelf niet, zie vraagstukken als een uitdaging waar je je 
tanden in zet en niet stopt totdat je de oplossing hebt gevonden. Als je dat
hebt, kies dan Technische Bedrijfskunde. Met die studie kan je overal 
terecht.”

>>

>>

Eunice Kleine
Bedrijf: Varossieau Suriname N.V.
Functie: ICT/Project Manager
Alumnus van: 2001

“Als 18-jarige, VWO diploma net op zak, had ik nooit gedacht dat ik zou
gaan werken bij de producent van producten als Pringles, Ariel en Gillette.
Ik wist destijds nog helemaal niet goed wat ik uiteindelijk wilde gaan
doen. Ik was op zoek naar een leuke en uitdagende studie waarmee ik nog
alle kanten op kon. 

Mijn keuze voor Technische Bedrijfskunde was destijds een weloverwogen
besluit. De veelzijdigheid van vakken binnen deze studie sprak me enorm
aan. De bedrijfsgerichtheid en de wiskundige/technische uitdaging vond
(en vind) ik een waardevolle combinatie. Op basis van de vele verschil-
lende bedrijven, case studies en mensen die ik tijdens mijn studie heb
leren kennen, heb ik uiteindelijk gekozen voor de logistieke richting en de
fast moving consumer goods industrie. 

Ik heb mijn afstudeerproject gedaan in de wasmiddelenfabriek van Procter
& Gamble. Hier worden alle tabletten en poeders voor de Europese markt
gemaakt. Mijn opdracht was om het voorraadbeheer van de grondstoffen
en verpakkingsmaterialen eens onder de loep te nemen. Na mijn afstude-
ren ben ik bij P&G gebleven. Niet in de fabriek, maar in de verkooporgani-
satie die verantwoordelijk is voor de verkoop en distributie van onze
producten in Nederland. 

Als Logistiek Manager ben ik nu verantwoordelijk voor het Customer 
Service team van het supermarkten- en drogisterijenkanaal. In dit team
werken logistiek account managers, zij zijn de logistieke contactpersoon
voor onze klanten en vervoerder en zijn verantwoordelijk voor het gehele
proces van order tot en met levering. 

Ik ben dus vooral bezig met de logistiek aan het einde van de keten, dat wil
zeggen dat ik samen met klanten zoals Albert Heijn, Kruidvat en Etos kijk
hoe we onze logistieke samenwerking kunnen verbeteren: Een perfecte
service leveren tegen minimale kosten! De combinatie van logistiek en
commercie vind ik erg leuk. 

“Bij Technische Bedrijfskunde leer je om bedrijfsprocessen
vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en te verbe-
teren en wat dat betreft sluit mijn baan perfect aan op mijn
studie!”

Ik kom in mijn omgeving veel mensen tegen die ook Technische Bedrijfs-
kunde gestudeerd hebben. Vaak maken we dan grappen over het feit dat
we onze leuke functies te danken hebben aan de geweldige basis die we
destijds in Eindhoven gelegd hebben!”

>>

>>

Neeltje Schilders
Bedrijf: Procter & Gamble Netherlands Services B.V.
Functie: Customer Team Logistics Manager
Alumnus van: 2004
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