Door Lilian Hupkens

A

fgelopen 6 maart was er vooraf aan de bijeenkomst over
Second Life een Algemene Vergadering gepland.
Het conceptverslag daarvan circuleert nog onder de aanwezigen
voor aanvullingen en/of correcties. Zodra die verwerkt zijn kan
het verslag goedgekeurd worden en is het beschikbaar of via
de website of via een Nieuwsbrief.
De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht en
betreffen enerzijds de financiën en anderzijds de activiteiten.
Bekader heeft de laatste jaren ruim in het financiële jasje
gezeten vanwege een aantal meevallers uit het verleden.
Vanaf 2005 is het aantal activiteiten per jaar toegenomen en ook
meer aangekleed. Dat heeft geleid tot een forse uitbreiding van
het aantal leden dat naar de bijeenkomsten komt, wat dan ook
de bedoeling was. Echter, Bekader is nu door die reserves heen
en het bestuur stelde voor om de inkomsten en uitgaven met
elkaar in evenwicht te brengen. De leden waren het hier mee
eens en hebben het Bestuur opgedragen om dit jaar al dat
evenwicht te bereiken. Dat heeft consequenties voor de hoogte
van de contributie en voor het aantal activiteiten.
De Algemene Vergadering heeft besloten tot een contributieverhoging van 5 euro per jaar. Dat betekent dat de leden met een
machtiging vanaf nu 25 euro per jaar gaan betalen en leden die
betalen per acceptgiro 30 euro per jaar gaan betalen. Ook het
aantal activiteiten dat gepland was wordt aangepast. Dit jaar
zijn er twee bedrijfsbezoeken hetgeen inhoudt dat het een erg
volle agenda wordt. Daarom is de agenda aangepast en wordt
één bijeenkomst minder in Breukelen gehouden.
Zie de Activiteitenkalender.

8. Verslag
“Second Life – een virtuele wereld”
Door Louise Spaanderman

G

ehoord over Second Life? Nog steeds niet duidelijk wat het
is? Waarom er zo’n ophef over is en waarom IBM, ABN en
o.a. Philips er actief zijn? Mark Jenniskens, consultant bij Strict,
een onafhankelijk ICT- consultancybureau, nam een aantal
Bekader leden op 7 maart mee in deze virtuele wereld.
Second Life (SL) is een virtuele driedimensionale simulatie van
de echte wereld (real life) met bewoners die elkaar ontmoeten,
aan die wereld bouwen en met deels vergelijkbare regels als in
het echte leven. Als je SL binnenkomt als een van de inmiddels
bijna 1 miljoen bewoners, kies je eerst een avatar, een
driedimensionaal figuur waarmee je door de virtuele wereld
beweegt. Die avatar kun je aanpassen aan je wensen en
voorkeuren. Je kunt er winkelen, uitgaan, studeren, rondcrossen,
vrienden maken. Je kunt rondvliegen boven een terrein om je te
oriënteren en je kunt je laten teleporteren naar andere locaties.
De economie binnen SL speelt een belangrijke rol. Het is
mogelijk om met behulp van een (gratis) account deel te nemen
aan SL. Maar er wordt dagelijks een grote hoeveelheid geld
(Linden dollars) uitgegeven binnen deze virtuele wereld. Als
bewoner kun je land kopen en daar gebouwen, huizen, winkels
etc. op bouwen. Met de verkoop van land en de daar aan
verbonden maandelijkse bijdragen financiert het bedrijf achter
SL, Linden Labs, de benodigde uitbreidingen aan hun
serverpark voor het hosten van de wereld. De Linden dollars
kun je op hun beurt weer inwisselen tegen US dollars. De koers
varieert net als bij de valutamarkten in real life.
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“Second Life – een virtuele wereld”

1. Voorwoord van de Voorzitter
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De eerstvolgende bijeenkomst op 16 april gaat over
“De tweede helft van je carrière” waarbij een
specialist op het gebied van loopbanen in
organisaties aan het woord komt. Deze bijeenkomst
is interessant voor iedereen die over zijn/haar
loopbaan wil nadenken.
Tegemoetkomend aan wensen van de leden staan
er dit jaar twee bedrijfsbezoeken op het programma
bij topbedrijven uit Nederland, DAF en Philips.
Deze beloven zeer interessante bijeenkomsten te
worden omdat Bekaderleden al veel tijd gestoken
hebben in het opzetten van een veelzijdig programma.
Het bezoek aan Philips Lighting in Aachen is op
een vrijdag gepland zodat mensen daar een
weekeindje Aachen en/of Maastricht aan kunnen
vastplakken.
Graag tot ziens op een van de komende activiteiten!

Lilian A.J. Hupkens, voorzitter Bekader.

2. Ingelaste Algemene
Vergadering 16 april

V

Bekader, vereniging van Twentse alumni in de bedrijfskunde
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Second Life is een stap in de ontwikkeling van online gemeenschappen. Het is zeker niet de laatste stap. Technisch gezien
valt er nog wel het nodige te wensen. Maar ook sociaal,
cultureel en politiek brengt het interessante discussies op gang.
Zowel door de wijze waarop het bestuurd wordt door Linden
Labs als door de wijze waarop mensen interacteren met die
nieuwe wereld.

Bestuur:
ir. Lilian A.J. Hupkens
ir. Edwin van der Steeg
ir. Swibert Dechesne
ir. Louis van Bergen
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7.Punten uit de Algemene Vergadering
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oor je ligt de eerste Nieuwsbrief van 2007.
Ondertussen is Bekader al actief geweest met
een drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst waar het
programma voor 2007 in de steigers is gezet, een
Algemene Vergadering èn een exposé over het
uiterst actuele fenomeen van de virtuele wereld
“Second Life”. Ook is op 1 maart op een Faculteitsborrel in Enschede de prijsuitreiking geweest van
de Bekader Scriptieprijs 2006.

D

e Kascommissie is bij elkaar geweest en heeft
haar controle uitgevoerd over het afgelopen
verenigingsjaar en een advies uitgebracht.
Dit zal voorafgaande aan de inhoudelijke
bijeenkomst worden voorgelezen (in een tijdsbestek
van maximaal 15 minuten) zodat decharge aan de
penningmeester en het Bestuur over het verslagjaar
2006 kan worden verleend.

Deze Nieuwsbrief is tot stand gekomen in samenwerking met het Alumnibureau van de UT en Paswerk Grafisch te Cruquius.
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3. “De Tweede Helft van
je Carrière” –
maandag 16 april
Door Lilian Hupkens en Barbara de
Beukelaar

D

e tweede helft van je carrière” is het
thema dat maandag 16 april
centraal staat in de bijeenkomst van
Bekader.
Barbara de Beukelaar is deze avond
onze spreker. In deze Nieuwsbrief stelt
de inleider zich aan u voor. In komende
e-mails zal meer informatie staan over de
verdere invulling van het programma.
Barbara de Beukelaar is oprichter en
directeur van Terra Management Groep,
een adviesbureau dat diensten verleent
op het gebied van werving&selectie/
executive search, interim management
en persoonlijke ontwikkeling. In haar werk
heeft Barbara duizenden mensen
gesproken en zich in hun loopbaan
verdiept. Wanneer ben je gelukkig met je
loopbaan? Wat kan een verandering in
loopbaan je brengen? Hoe krijg je dat
wat je wilt op de markt van banen en
mensen, waar vraag en aanbod elkaar
soms slecht verstaan?
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5. Activiteitenkalender 2007
Barbara over zichzelf: “Voor mij is
persoonlijke ontwikkeling van groot
belang. Zelf ben ik gestart met een studie
wiskunde in Leiden doch na twee jaar
heb ik gekozen voor het minder abstracte
en meer maatschappelijk herkenbare
bestuurskunde. Na een aantal jaren als
consultant respectievelijk partner te
hebben gewerkt in andere bureaus, heb
ik Terra opgericht en daar mijn eigen
signatuur aan gegeven. Ik vind het
belangrijk je werk te kunnen doen vanuit
je eigen visie op het leven.
Voor mij is de natuur is een belangrijke
inspiratiebron. Ik was vier jaar actief in de
Stichting Lippe-Biesterfeld Natuur
College, onder andere als directeur en
bestuurslid. In de natuur heb ik trainingen
intuïtieve ontwikkeling gedaan die een
belangrijke invloed hadden op mijn
persoonlijke ontwikkeling en visie op het
vakgebied. Daarnaast ben ik gefascineerd door de samenhang van lichaam
en geest en de invloed van ons denken
op ons emotionele en fysieke welbevinden.
In de Verenigde Staten ben ik daarin
geschoold. Volgens de methode van
dr. Carl Simonton begeleid ik nu ook
mensen met kanker”.

Het belooft een interessante, informatieve
en inspirerende bijeenkomst te worden.
Barbara put niet alleen uit haar professionele
ervaring en deskundigheid maar ook
haar denken over geluk, gezondheid en
voldoening in je werk zal aan de orde
komen. Deze avond is afgestemd op
iedereen die al een of meer functies
hebben bekleed en wellicht overwegen
om een volgende stap te zetten in hun
loopbaan.
Datum: maandag 16 april 2007
Plaats: Hotel Breukelen aan de A2
tussen Amsterdam en Utrecht.
NS station Breukelen op
4 minuten loopafstand van
het station.
Programma: Ontvangst met drankje
vanaf 18h00. Daarna een diner met tijd
voor onderling bijpraten en nadere
kennismaking. Vanaf 19h45 start de
avond die een interactief karakter zal
hebben. Afhankelijk van het aantal
deelnemers wordt de maaltijd een buffet
in de zaal of een diner geserveerd in het
Restaurant.

Door Edwin van der Steeg

D

e data van de bijeenkomsten zijn bekend, dus reserveer deze alvast in je agenda. Indien een onderwerp je aanspreekt en je
wilt graag helpen met de organisatie en voorbereiding, neem dan direct contact op met de trekker of via info@bekader.nl

Datum				
Activiteit			
Maandag 16 april*		
De 2e helft van je carrière		
								

Trekker				
Lilian Hupkens
hupkensconsult@cs.com

Vrijdag 11 mei*			
Bedrijfsbezoek DAF 		
								
								

Baukje Oostenbrug (DAF)
Edwin van der Steeg
edwin@eeconsult.nl

Maandag 25 juni			
Productiviteit van managers
Karel van Zanten 			
								
irkevan.zanten@planet.nl
									
Vrijdag 7 september*		
Bedrijfsbezoek 			
Peter Visser (Philips)
				
Philips Lighting Aachen			
Swibert Dechesne
								
s.dechesne@hi.nl

Sander Koopmans

Donderdag 15 november		
Bedrijfsmodellen voor succes
								

Haroon Sukhraj 			
h.sukhraj@gilissen.nl		

Arnold Reusken
Steven Luttikhuis

Maandag 17 december		
Informatiebeveiliging		
								

Marco Bom 			
mbom@auditorde.nl 		

Louise Spaanderman
Louis van Bergen

* Nota Bene, in overleg met de betrokken bedrijven is er een kleine verschuiving opgetreden in de data.
Deze wijken af van eerdere schema’s. Dus noteer de nieuwe data in je agenda.

Meld je aan bij info@bekader.nl

4. Bedrijfsbezoek DAF – vrijdag 11 mei

6.Verslag Scriptieprijs 2006

Door Baukje Oostenbrug

Door Annemien Pullen (winnares)

B

Meld je snel aan, er is plaats voor maximaal 33 personen.
Thema: DAF Production System (DPS)
‘De weg naar World Class Manufacturing’ Plaats: Eindhoven

B

ekaderlid Baukje Oostenbrug heeft de organisatie en
coördinatie van deze activiteit op zich genomen. Vanuit
DAF werken de volgende mensen mee: Barto Wijlens (Inkoop),
Baukje Oostenbrug (Motorenfabriek), Chris Bruggenkamp
(Truckfabriek), Pepijn van Buren (Plaat Komponent fabriek).
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur Ontvangst met koffie (filmzaal) DAF Introductie film
					 Bezoek aan de fabrieken met bezoekers treintje
					 Tijdens dit bezoek is er gelegenheid om te stoppen 		
					 op speciale lokaties in de Truck Assemblage (cel 17),
					 Plaat Komponent Fabriek (DPS corner) en
					 Motorenfabriek (DPS corner)

2 

71035 nieuwsbrief.indd 2

15.30 uur
					
					
					
					
					
					

Helper(s)

Thema discussie DAF Production System
‘De weg naar World Class Manufacturing’ (filmzaal)
1. Inleiding DAF Production System (Chris)
2. DPS in Truck Assemblage (Chris)
3. DPS in de Plaat Komponent Fabriek (Pepijn)
4. DPS in de Motorenfabriek (Baukje)
5. DPS, Supply Chain Management en inkoop (Barto)

16.30 uur Afsluiting met borrel en hapjes (Daffetaria)
Meld je aan via info@bekader.nl Nogmaals: wees er snel bij
i.v.m. het beperkte aantal plaatsen!

ekader reikt ieder jaar de Bekader
Scriptieprijs uit aan een in het
voorafgaande jaar afgestudeerde student
Technische Bedrijfskunde of Bedrijfskunde.
Omdat ik afgelopen jaar ben afgestudeerd
in Technische Bedrijfskunde, aan de
voorwaarden voldeed en benieuwd was
hoe ver ik zou komen heb ik meegedaan.
Ik had de hoop om voor de prijs in
aanmerking te komen al opgegeven tot ik
op een woensdagmiddag door Louis van
Bergen, bestuurslid van Bekader, werd
gebeld met het vriendelijke doch
dringende verzoek om donderdag
1 maart bij de faculteitsborrel aanwezig
te zijn, omdat dan de Bekader Scriptieprijs
2006 zou worden uitgereikt.

Ik was blij verrast toen hij mij meedeelde
dat ik bij de genomineerden zat, want ik
ging er niet van uit dat ik bij de kanshebbers
zat. Mijn scriptie is namelijk erg theoretisch
en net als mijn afstudeerbegeleiders
Petra de Weerd-Nederhof en Wouter van
Rossum dacht ik dat er een scriptie werd
gezocht die veel praktischer was dan
mijn scriptie.
Of ik ook daadwerkelijk gewonnen had
vertelde de heer Van Bergen (naar

achteraf bleek jury voorzitter) er niet bij,
wat betekende dat ik de hele donderdag
toch enigszins nieuwsgierig, zenuwachtig
en met een verminderde concentratie
heb doorgebracht.
Des te groter was de verrassing toen ik
tijdens de faculteitsborrel de scriptieprijs
gewonnen bleek te hebben! Na een korte
toespraak van prof.mr.dr. Antoni Brack
(jurylid) en mevrouw ir. Lilian Hupkens
(voorzitter Bekader) mocht ik de prijs in
ontvangst nemen. Een sculptuur van een
fietser die de berg opfietst met als titel
“Op weg”, een oorkonde en een geldprijs.
Ik was (en ben er nog steeds) hartstikke
blij mee.
Bekader, nogmaals hartelijk bedankt voor
de prijs en de gezellige middag en
natuurlijk mijn afstudeerbegeleiders
nogmaals bedankt voor de goede
begeleiding!
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