5. Verslag uitreiking Bekaderscriptieprijs 2007 – 11 april
Ik had er wel eens van gehoord; een scriptieprijs voor net
afgestudeerde (Technisch) Bedrijfskundigen. Maar wat het
inhield? Na mijn afstuderen kreeg ik de vraag of ik mijn scriptie
wilde indienen voor de scriptieprijs. Dit bericht was naar alle
afgestudeerden van 2007 met een cijfer 8 of hoger gestuurd.
Ik wilde wel mee doen, waarom niet? Na het opsturen van mijn
scriptie ging de jury aan de slag om de inzendingen te beoordelen. Het was wel even spannend! In april kwam het bericht:
ik had gewonnen! Ik werd uitgenodigd om gedurende een

borrel na afloop van een lezing van Stress, aanwezig te zijn voor
de prijsuitreiking. Na een korte speech van Edwin van der
Steeg, voorzitter van Bekader, nam ik de prijs in ontvangst.
De prijs hield een mooi geldbedrag in, een oorkonde en een
mooi beeld.
Ik vind de Bekaderscriptieprijs een goede manier om scripties
onder de aandacht te brengen en daarnaast is het erg leuk om
mee te doen. Ik zou iedereen dan ook van harte aanraden om,
als je ervoor in aanmerking komt, zeker mee te doen en je
scriptie in te dienen. Bekader, nogmaals bedankt voor de mooie
prijzen, ik ben er erg blij mee en heb er ook al met volle teugen
van genoten!
Tim Postema

6. Verslag bijeenkomst ‘Succesvol organiseren van Innovatie’ -17 april
Aangezien mijn bedrijf 4 dagen op de Support Beurs te Utrecht
stond, waar mijn werkgever in 2006 de innovatieprijs heeft
gewonnen voor de BerkelBike (handbike en ligfiets ineen), was
ik in de buurt. In het restaurant zag ik bekende en nieuwe
gezichten aan tafel zitten. Tijdens het diner kon ik op informele
wijze kennis maken met de spreker (drs. Frank Sanders van
Freshlane Consultants) en de andere bezoekers.
Na het diner en de koffie begonnen we met een introductie
rondje, inclusief onze verwachtingen van deze avond. Het was
direct duidelijk dat we een gemêleerd gezelschap waren met
verschillende verwachtingen. Tijdens mijn afstuderen had ik er al
mee te maken. Nu wilde ik graag weten hoe we met ons
innovatief product kunnen blijven innoveren om de concurrentie
voor te blijven.
Frank gaf ons zijn model voor innovatie met praktijkvoorbeelden
van radicale innovaties, zoals I-pod van Apple, La Place van
Vendex en de Beertender van Heineken. Enkele toehoorders
verschilden van zienswijze en zo ontstond een interactieve
avond. Tijdens het drankje na afloop was een aantal mensen
nog niet uitgesproken over het onderwerp en anderen waren
aan het netwerken. Al met al ging ik na een gezellige en
leerzame avond met een voldaan gevoel huiswaarts.
Bjorn Jurcka

Bekader, vereniging van Twentse alumni in de bedrijfskunde
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1. Voorwoord van de voorzitter
In deze mooie lentedagen in
mei zitten we aan de vooravond
van het hoogtepunt van dit jaar,
het lustrumsymposium op 19
juni. De inschrijvingen lopen
voorspoedig en er is nog plaats,
maar schrijf je zo snel mogelijk
in via onze speciaal voor dit
doel opgezette website, te
benaderen via www.bekader.nl.
Afgelopen maanden is er veel gedaan vanuit
Bekader, waarvan je op de achterkant van deze
nieuwsbrief de impressies leest. De uitgebreidere
verslagen en meer foto’s tref je aan op onze
website. Last but not least een oproep om naar
onze laatste reguliere activiteit van het eerste half
jaar te komen op 20 mei waarvan je hieronder meer
leest. Groeten en graag tot ziens bij Bekader!
Edwin van der Steeg, voorzitter
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4. Verslag bijeenkomst ‘Smart Energy’ en Algemene Vergadering
-27 maart
Voorafgaand aan de bijeenkomst over ‘Smart Energy’ is de
jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden waarin de belangrijkste punten hier kort zijn weergegeven. Nadat Marco Bom al
een tijd meedraaide is hij officieel benoemd tot lid van het
bestuur. Het jaarplan 2008 is goedgekeurd, de contributie blijft
EUR 30 per jaar / EUR 25 bij verlenen van een incassomachtiging. De toekenning en uitreiking van de Bekaderscriptieprijs
wordt komend jaar geëvalueerd, alsmede de formule ‘voor en
door leden’. De kascommissie heeft de jaarstukken nog niet
gecontroleerd zodat het financiële verslag over 2007 bij een
volgende Algemene Vergadering wordt behandeld. Een
uitgebreid verslag is te vinden op onze website,
zie www.bekader.nl. Met dank aan de notulist van die avond
Karel van Zanten.
Aansluitend was de bijeenkomst over energiebesparing. Op het
laatste moment liet de beoogde spreker weten niet te kunnen
komen. Echter het lukte ons om een uitstekende vervanging te
regelen, vlak vóór de lezing bleek ir. Sigrid Bollwerk, ook
alumnus van de UT, bereid naar Breukelen te komen. Sigrid is
vorig jaar benoemd tot Lector bij de Hogeschool Rotterdam op
het gebied van ‘Smart Energy’ en heeft voor ons haar ‘Openbare les’ zoals in Rotterdam de Inaugurele Rede wordt
genoemd, op een aangepaste manier herhaald.
Sigrid, als een echte ingenieur, liet ons kennismaken met wat zij
noemt ‘Smart Energy’ op een manier die een integrale visie
weergeeft en een helikopter blik op het geheel. Gebaseerd op
cijfers en energiestromen in de wereld en in Nederland bleken
er heel wat aspecten vast te zitten aan dit boeiend onderwerp
die werkelijk vernieuwend waren en een heel andere blik
wierpen op wat vaak als stereotyp wordt neergezet in de pers.
De ruimte hier is te kort om alles weer te geven en wij zorgen
ervoor dat er via de website meer komt te staan.

BEKADER
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2. Bijeenkomst ‘Arbeidsparticipatie:
ook voor Abraham en Sarah?’ – 20 mei
Over de positie van de oudere werknemer binnen
het arbeidsproces wordt de laatste tijd veel
geschreven en gesproken. In bepaalde sectoren
dreigt een groot tekort aan werknemers door de
beperkte instroom van jongeren. Daarom blijft het
verbazingwekkend dat er een afwerende houding
bestaat ten aanzien van oudere werknemers.
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In hoeverre spelen vooroordelen hierbij een rol ?
Hoe blokkerend zijn ‘verworven rechten’? Wat
ontbreekt er aan stimuleringsmaatregelen? En hoe
raakt dat jou, als lid van Bekader en waarschijnlijk
actief in het arbeidsproces ? Hoe herplan je, als
werknemer, je eigen carrière in het vooruitzicht dat
‘met pensioen gaan’ wel eens wat verder weg zou
kunnen liggen dan je tot dusverre voor ogen had ?
Of wat moet je, als werkgever, met al die ‘grijze
muizen’ die je binnenkort niet meer via een VUTregeling kan laten afvloeien?
Een partij die op dit gebied een uitgebreide kennis
heeft opgebouwd is het Expertisecentrum LEEFtijd
(www.leeftijd.nl). Dorinde Brands wil die kennis met
ons delen en de arbeidsparticipatie van ouderen
vanuit verschillende kanten belichten. Zij presenteert
een case die de aanwezigen uitwerken, presenteren
en met elkaar vergelijken. Hierbij is aandacht voor de
‘3 O’s’ die uit de Verkenning Levensloop van het
tweede paarse kabinet naar voren zijn gekomen als
knelpunten: overbelasting in de middenfase,
onderbenutting in de seniorfase en onderhoud voor
alle leeftijden.
De avond is kosteloos voor Bekaderleden, begint
vanaf 18:00 uur met een drankje, eindigt om
ca. 22:00 uur en vindt plaats in Breukelen,
motel Van der Valk, afslag 5 langs de A2.
Geïnteresseerd? Meld je aan via info@bekader.nl

3. Lustrumsymposium - 19 juni
Het symposium wordt gehouden in de Vrijhof op de
Campus in Enschede. Natuurlijk ben je van plan
om te komen, zeker als je het programma weer ziet
op de binnenkant van deze Nieuwsbrief.
Alleen, je moet je wel aanmelden! Omdat de
Faculteit Management & Bestuur ons sponsort is
de prijs heel schappelijk gehouden. Voor het
symposium betalen Bekaderleden 35 euro en
niet-leden 75 euro, inclusief koffie en theepauzes,
de lunch en de borrel. Het Reünie Diner is daarna
in de Faculty Club (voorheen de Boerderij en nu
een prachtig restaurant). Het diner bestaat uit een
driegangen buffet en kost 70 euro, inclusief
drankjes.
Op onze website www.bekader.nl zie je de speciale
Symposium pagina’s. Je kunt je online inchrijven.
Het aantal plaatsen is beperkt en Bekaderleden
hebben voorrang. Graag tot ziens 19 juni a.s.
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09.00 - 09.45 uur
09.45 - 10.00 uur

11.45 - 13.00 uur

Parallelle
presentaties

Serie 1

Marloes Hendriks

Marc Wouters

E-mergo Business
Intelligence Specalist

Kantelen of
kapseizen?

TCO Total Cost
of Ownership

Do you know or
do you think?

veranderingen in de
organisatiestructuur van
ziekenhuizen.

2.1

KPMG IT advisory

besluitvorming managers
op basis van gevoel of
statistische gegevens.

Ondersteuning
en zekerheid bij het
managen van de
complexiteit van ICT in
uw organisatie.

Simone Lamme

Roger Rammers

2.3

2.4

2.2

1.6

1.7

1.8

1.9

Matthias de Visser

Ingrid Damen

Faculteit Management en
Bestuur UT

DSM

Jorissen Simonetti
architecten

Cheap Tickets

Lex Beins

Roelof-Jan Visser

Wat maakt New Product
Development succesvol?

Demand & Supply
planning = discipline
bij DSM

Met bedrijfskundige
modellen de
Architectuurpraktijk in

Uniek zijn is niet altijd
even gemakkelijk

Niet één maar meerdere
factoren, onderzoek naar
configuratiepatronen van
organisatiekenmerken, o.a.
strategie, cultuur, teamstructuur.

de oude tegenstelling
tussen “verkoop”
en “productie” anno 2008.

De Bedrijfskundige
als ondernemer in de
snel wijzigende
reisindustrie

Klaasjan Visscher

2.5

Anne Heins

Robert Kromhof

de verschillen tussen soms
rigide theorie van projectmanagement en
de taaie praktijk en realiteit
van ontwerpen en
bouwprojecten.

Jos Casparie

2.6

2.7

het praktijkvoorbeeld van
CheapTickets.nl.

Frans van Mackelenberg

2.8

BWA Sociale Werkplaats in
België

wat is de “struggle for life”
als je een niche positie hebt
veroverd? Het verhaal van
een Sociale Werkplaats met
een unieke marktpositie.

Vincent Baalman

2.9

Jan F. Jacobs

Marco Brattinga

Bram Kranenburg

Robert A. Stegwee

Peter Visser

Marc Woesthuis

Erik Groen

Independent Researcher
Business Economics

Ordina

CQM

Faculteit Management en
Bestuur UT

Philips Lighting Aachen

TriMM

ABC Management Groep

FORUM, een methode
voor Intervisie of
collegiale consultatie

The Profit Formula®

Bedrijfskundigen
gezocht voor Service
Oriented Architectuur in
de ICT

Sales verandering inzet
virtueel accountteam,
samenwerking en interactie
via nieuwe media leidt tot
een organisatieverbetering
en -verandering.

Gebiedsontwikkeling,
een schaalniveau anders
dan projectontwikkeling,
is een onmisbare schakel
in de complexe
ontwikkelwereld.

radicale openheid
omwille van innovatie en
verantwoording.

Cleo Kiers

André van Beurden

Eelco Lolkema

zelfhulpgroepen voor
ondernemers met lastige
dilemma’s en problemen die
zij in vertrouwelijke groepen
van collega-ondernemers
bespreken.

Koffie / theepauze

17.30 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

Hans A.M. Donkers
en Mark Lof

1.5

Ketelaar Installatie
Techniek BV

15.15 - 15.45 uur

Facilitator

Jan Wegstapel

1.4

Leadership in a complex world, prof. Manfred Kets de Vries
Koffie/thee pauze

Jan Ketelaar

Ciska Tijssen-van Dam

Serie 3

W.E. van Megesen

Faculteit Management
en Bestuur UT

Facilitator

Parallelle
presentaties

1.3

Zorg Consult
Nederland

Lunch in Foyer Vrijhof en Atrium Bastille

16.15 - 17.30 uur

11.15 - 11.45 uur

1.2

13.00 - 14.30 uur

Serie 2

2 2

1.1

Olaf van den Berg

Parallelle
presentaties

10.00 - 11.15 uur

Ontvangst, inschrijving, koffie en thee
Welkom en Opening van het symposium

Facilitator

14.30 -15.45 uur
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3.1
Guido Kilsdonk

i.e. revolutionary new
period profit measuring
instrument.

Karel van Zanten

3.2
Theo E.B. Keuchenius
IBM Europa

“Groot, complex en duur:
High tech apparatuur
én hun strategische
reserve-onderdelen”,

waarom het flexibeler kan.

slim voorraadbeheer,
basisprincipes en de
nieuwste modellen”.

Cris Buningh

Jan Dikker

3.3
Inge Woudstravan Grondelle

3.4
Lars Rengersen

Rek uit regelgeving?

Triangle Management
optimaliseren van de
logistiek voor reserveonderdelen tbv de onderhoudsdiensten van
IBM van crisis tot kans, het
opzetten van een Europees
distributiecentrum voor IBM
in Nederland.

Nick Bakker

MVO en management
competenties
eigenschappen en vaardigheden voor leiders in een
complexe wereld.

Olaf Fisscher

Plenaire terugblik op de dag en afsluiting van het symposium
Borrel

Anne Nijland

3.5

‘n Bedrijfskundige bij
fundamenteel high-tech
onderzoek
het tot stand kunnen
brengen van Internationale
onderzoekssamenwerking
als wapen in een snel
veranderende wereld.

Swibert Dechesne

3.6

3.7

Monito

Hans Heerkens

André G. Dorée

Dirk A. van Slooten

Faculteit Management en
Bestuur UT

Faculteit Constructieve
Techieken UT

Vopak LNG Holding BV

Van ‘SAP als last’
naar ‘SAP als
ondersteuning’

Betere afwegingen
maken bij beslissingen

Vernieuwend
Ondernemen in de Bouw

een model gebaseerd op
onderzoek.

bedrijfskundigen werkzaam
bij Twentse bedrijven/
instellingen in de bouwsector werken aan een
gezamenlijk programma
voor innoverend bouwen in
Twente.

Project management
van een LNG terminal in
NW Europa

Ashridge Centre for
Business and Society

wat hebben Tabaksblat,
Sarbanes, Oxley en anderen
nu precies bijgedragen aan
Nederlandse ondernemingen?
De bedrijfskundige
consequenties van ondernemen in een strakker
gereguleerde economie.
Diana Sandelowsky-Gerrits

De bedrijfskundige
kant van het
Elektronisch Patiënten
Dossier (EPD).

een mensgerichte
procesverbetering in SAP
implementaties.

René Seeder

Peter Morren

19.00 - 22.00 uur

Louis van Bergen

3.8

Inclusief Ondernemen

3.9

Björn Kijl

Pieter de Kiewit

Faculteit Management
en Bestuur UT

YER Young Excecutive
Recruitment GmbH

Bezint eer ge begint

De blinde vlek bij
Nederlandse bedrijven
voor kansen in Duitsland en oostelijk Europa

de waarde van business
models in e-business.

van ‘idee’ naar ‘realiteit’, een
€ 800 miljoen investering in
3 jaren.

Henny Pierik

Toos Hofstede

Koen Mioulet

gebaseerd op de praktijk
van het opzetten van
Werving- en Selectiebedrijven in Duitsland als
Nederlander.

Willem Schmidt

Facultatief: Reünie Diner in de Facultyclub (voorheen De Boerderij)
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