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Nieuwbouw FOM
op De Werf
De TU/e en het FOM-bestuur
onderhandelen de komende
weken verder over de verhuizing van het FOM-Instituut
voor Plasmafysica Rijnhuizen
naar Eindhoven. De gesprekken gaan over geld, voorzieningen en gezamenlijk onderzoek.
Op de locatie van de huidige
Werf stelt de TU/e grond beschikbaar voor de nieuwbouw
van FOM.
Het stuk grond dat FOM ter
beschikking wordt gesteld, ligt
direct achter het natuurkundelaboratorium Spectrum en is vrijgesteld van erfpacht. Het plan is
om het FOM-gebouw middels
een loopbrug met Spectrum te
verbinden. Dat maakt de faciliteiten van Spectrum en Cascade
goed bereikbaar voor de FOMmedewerkers. “We vinden het
belangrijk om de uitwisseling
met de universitaire groepen
laagdrempelig te maken”, aldus
rector Hans van Duijn.
Het zal nog een paar jaar duren
voor het nieuwe pand er staat:
zowel FOM als de TU/e spreekt
over een verhuizing over vier tot
vijf jaar. In diezelfde periode staat
ook de nieuwbouw voor de faculteiten Technische Natuurkunde
en
Electrical
Engineering
gepland.
Van Duijn en FOM-directeur
Wim van Saarloos voorzien
weinig problemen aan de onderhandelingstafel. Als het inderdaad zo soepel loopt, wordt het

Zwaar tafelen

‘huwelijk’ in mei goedgekeurd
door NWO en FOM.
Aan de TU/e is verheugd gereageerd op het nieuws. “De universiteit
ziet
energie
als
belangrijk thema en heeft net het
Eindhoven Energy Institute opgericht. Wat is er dan mooier dan
een FOM-instituut op de campus
dat ook aan energieonderzoek
doet?”, zegt prof.dr.ir. Richard
van de Sanden, hoogleraar
Plasma & Materials Processing
en inhoudelijk de kartrekker van
de Eindhovense bieding die bij
FOM werd neergelegd.
Bij de honderdvijftig medewerkers van FOM Rijnhuizen is
de mededeling over de verhuizing naar Eindhoven ingeslagen als een bom, vertelt Aart
Kleyn, directeur van FOM
Rijnhuizen. “De wetenschappelijke staf ziet het genuanceerd,
zij zien ook de voordelen. Maar
voor de rest van het personeel
spelen vooral de praktische consequenties. De helft van de
medewerkers komt nu op de
fiets.” Kleyn ziet het opbouwen
van een FOM-instituut voor energieonderzoek als zinvol, maar
voor hem was de noodzaak van
verplaatsen minder evident.
“Veel hangt af van de uitwerking.
Los van de toekomstplannen is
het van groot belang wat het
budget voor de verhuizing zal
zijn - en dat is op dit moment nog
helemaal niet duidelijk.” (AV)/
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Lees meer over de verhuizing van FOM
op de pagina’s 8 en 9.

Voor een uitgebreide Indonesische rijsttafel, het
krantje in de ochtend of spelletje is nauwelijks plek.
“In het midden zou wel een kleine tap kunnen staan”,
oppert Erik Bouwens, wijzend op de paar vierkante
decimeters tussen de twee hoge kolommen die het
tafelblad dragen. Praktisch is de ‘hangende’ tafel die
hij, geïnspireerd door de Golden Gate Bridge, met zijn
groepsgenoten bouwde tijdens het P-spektakel niet
echt. “Wij gaan voor de originaliteitsprijs.”
Bouw een tafel (1.60 x 0.80 meter met een blad op 70
centimeter hoogte) met 250 bakstenen en 50 meter
touw. Dat was de opdracht die groepjes eerstejaars
Bouwkundestudenten deze week kregen in het kader
van het halfjaarlijkse P-spektakel van de faculteit. In
het Temporary Art Centre tegenover het Philips Stadion
gingen ze gisteren, woensdag 24 maart, aan de slag
met de ontwerpen die de twee dagen ervoor werden
uitgedokterd. Samen vormen de bouwwerken een

tachtig meter lange tafel die door de voormalige
fabriekshal slingert.
‘Op één been kun je staan’ is het motto van één van de
groepen, die een tafel bouwde met slechts vier bak stenen aan de basis. Daarboven loopt het ovalen
bouwwerk, tot zeventig centimeter hoogte, steeds
verder uit. Wim de Jong had er aanvankelijk zijn bouw kundige bedenkingen bij, erkent hij, en is nog altijd
verbaasd dat de tafel stáát. Er na een avondje zwaar
tafelen of zuipen al te hard op leunen, is minder ver standig: “Ik heb het net geprobeerd, maar dan doe ik
maar niet meer totdat de jury is langs geweest”.
Die jury koos gisteren aan het eind van de middag een
winnaar; de uitslag was bij het ter perse gaan van
deze Cursor nog niet bekend. Daarna deden de tafels
eenmalig dienst voor een gezamenlijk etentje. De
bouwwerken zijn later nog te zien op een fototentoon stelling in Vertigo. (MvdV)

Excuses van TU/e-bestuur voor
Universiteit Twente

Eerstejaars dit jaar wél op
kroegentocht tijdens Intro
Er komt dit jaar toch weer een
kroegentocht in de introweek.
In 2009 ging de kroegentocht
voor het eerst sinds jaren niet
door, omdat de toenmalige
Introcommissie in plaats
daarvan een sportfeest hield.
De Centrale Intro Commissie
(CIC) 2010 ziet de kroegentocht
echter als ‘essentieel onderdeel’ van de Introweek.

Onderwijs en Studenten Service
Centrum besloten, om meer veiligheid te creëren en de geluidsoverlast voor omwonenden van
de Bunker te beperken.
Dit jaar is er geen apart
sportfeest. CIC-lid Li’ao Wang:
“We willen iedereen de kans
geven zich te profileren. Sport
komt op het eindfeest zeker aan
bod, maar dus niet als enige.”

“We willen alle facetten aan de
studenten meegeven. Daar hoort
ook een kennismaking met het
Stratumseind bij”, verklaart
Jordan Dorlijn van de CIC. Uit
een evaluatie zou bovendien
blijken dat de kroegentocht werd
gemist.
Anders dan andere jaren is het
slotfeest niet meer bij de Bunker,
maar op het TU/e-terrein. De CIC
heeft dit in overleg met het

De CIC heeft verder besloten dat
de ‘kids’ op maandagavond bij
hun ‘papa’s en mama’s’ mogen
eten. Eerder was dat later in de
week. “We vinden het beter voor
de binding als ze dat de eerste dag
al doen”, zegt Dorlijn.
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De eerstejaars maken van 16 tot
en met 20 augustus kennis met
de TU/e en de stad. (JvG)/
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Het bestuur van de TU/e heeft
vrijdag 19 maart middels een
brief aan de voorzitter van de
Twentse universiteitsraad
excuses aangeboden voor het
te laat inlichten van het UTbestuur over de overstap van
hoogleraar Hans Kuipers en
drie van zijn collega’s.
De besturen van de drie TU’s
waren woensdagavond 17 maart
versneld samengekomen in het
Utrechtse Grand Hotel Karel V
om de lucht te klaren tussen de
TU/e en de UT. Volgens de brief
aan drs. Frits Lagendijk, voorzitter van de Twentse U-raad, is in
een openhartig gesprek naar
voren gekomen dat bij de
overstap van een wetenschapper
twee argumenten van belang
zijn. Enerzijds de positie van de
betrokken wetenschapper, die
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gezien de delicate situatie graag
wil dat besprekingen aangaande
een mogelijke overgang vertrouwelijk behandeld worden. Maar
anderzijds is het uit bestuurlijke
verantwoordelijkheid onwenselijk dat een partnerinstelling, in
dit geval de UT, voor een voldongen feit wordt gesteld. Het
relatieve gewicht van deze twee
argumenten wisselt naarmate de
besprekingen over een overgang
vorderen. Als het laatste argument in gewicht toeneemt, is er
volgens drs. Dirk Jan van den
Berg, collegevoorzitter van de TU
Delft en van het dagelijks bestuur
van de 3TU.Federatie, op een
gegeven moment sprake van een
‘kantelmoment’, waarbij het
TU/e-bestuur had moeten besluiten de collega’s in Twente op de
hoogte te brengen. Dat moment
is door het bestuur van de TU/e
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niet goed ingeschat en daarom
kwam de aankondiging van de
overstap te laat. Collegevoorzitter
ing. Amandus Lundqvist en
rector prof.dr.ir. Hans van Duijn
hebben voor die verkeerde inschatting hun excuses aangeboden aan hun Twentse collega’s. Die hebben de excuses
aanvaard.
De drie TU’s willen voor de
toekomst vasthouden aan hun
gezamenlijke Strategienota. Met
het oog op mogelijke toekomstige bezuinigingen wordt in
de brief nog maar eens benadrukt
dat een hechte samenwerking op
dit moment essentieel is.
(HK)/

.
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Koos Rooda
“Ik hou van het besturen van machines”
Interview: Tom Jeltes
Foto: Bart van Overbeeke
Per 1 april gaat prof.dr.ir.
Koos Rooda met emeritaat.
Al sinds 1985 is hij verbonden
aan de TU/e-faculteit Werktuigbouwkunde. Hij heeft
nog diverse studenten en
promovendi onder zijn hoede,
waardoor het afscheid
geleidelijk zal verlopen.
In gesprek met een Groninger
die zich thuis voelt in Brabant.
Hoogleraar Systems Engineering
Rooda staat niet te juichen om
zijn aanstaande vertrek, zegt hij.
“Maar je weet dat het er aan komt.
Met 65 moet je weg. En dat is ook
wel goed.” Hij heeft de laatste
tijd al rekening gehouden met
zijn naderende afscheid. “Ik
heb minder promovendi aangenomen. Anders heeft je
opvolger meteen de handen vol
aan wat jij voor ze hebt bedacht.
Ik wil mijn opvolger niet met een
erfenis van veertig studenten en
tien promovendi opzadelen.”

Voor de vrije tijd die Rooda na
het einde van zijn TU/e-carrière
op 1 april te besteden krijgt, heeft
hij nog geen vastomlijnde bestemming. “Ik zal wel wat meer gaan
fietsen. Dat doe ik nu elke zondag
met een vaste fietsmaat. Dan rijd
ik zo’n tachtig kilometer. Na de
vorige Elfstedentocht ben ik
daarmee begonnen. De winnaar,
Henk Angenent, was moe van het
schaatsen, en ik van het kijken.
Toen heb ik besloten dat ik wat
aan mijn conditie moest doen
en heb ik een racefiets gekocht.”
Voorlopig zullen ze de geboren
Groninger overigens nog regelmatig zien in W-hoog; er moeten
nog heel wat lopende zaken
-lees: onderzoeksprojecten en de
begeleiding van promovendi en
studenten- worden afgerond.
En dat gaat nog wel een paar jaar
duren. Zo komt er geleidelijk
een einde aan de academische
carrière die Rooda begon als
student technisch-economische
levensmiddelentechnologie in
Wageningen. Rond 1967 was hij

daar een van de eerste studenten
die kon programmeren. “De
computer werkte nog met ponskaarten, die je overdag maakte en
’s avonds inleverde. De volgende
dag kon je dan de uitkomsten
ophalen. De computer was een
IBM1620, die stond in een
apart gebouwtje. Een magische
machine, maar als er één gaatje
fout zat, kon je opnieuw beginnen. Dat was een drama. Op
zondagen kon je de computer
in Wageningen reserveren.
Dan kon je met de ponskaarten
naast de computer gaan zitten
en zag je het meteen als het fout
ging. Dat schoot tenminste op.”
Na een promotie in Twente
kwam Rooda uiteindelijk in
Eindhoven terecht. Een kennis
vertelde dat het in Brabant goed
toeven was. En dat bleek te
kloppen, al moest hij wel wennen
aan de zuidelijke mentaliteit.
“Als je hier aan een klusjesman
vroeg of hij iets voor je kon doen,
dan hoorde je ‘ja hoor, geen
probleem’, maar vervolgens
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Ook buiten de campus treffen we TU/e’ers.
Op het volkstuinencomplex Groen Gennep
in Eindhoven is een ‘Bouwkunde-stel’
zondagmiddag hard aan het tuinieren.
Eline Jonkers volgt een post-master
ontwerpersprogramma bij Architectural
Design Management Systems en Cyriel
Prinsen is (eindelijk) masterstudent
Bouwkunde. Samen hebben ze al heel
wat uren zware arbeid gestopt in het
schoonmaken van het perceeltje dat zij

kwam hij niet opdagen op het
afgesproken tijdstip. Maar daar
heb ik nu geen last meer van.
Misschien ben ik de Brabanders
beter gaan interpreteren, maar
ik denk dat er hier ook wel iets is
veranderd, ook door de import
van boven de rivieren. Maar het
katholieke zuiden bevalt me wel:
men is hier niet zo zwaar op de
hand.”
Rooda is naar eigen zeggen altijd
een technoloog gebleven. “Ik
vind het leuk om met apparaten
te maken te hebben. Ik hou van
het besturen van machines en
dat past goed bij Werktuigbouwkunde.” Bij informatica zou hij
minder goed gepast hebben,
denkt hij. “Mijn kracht zit hem
in het modelleren van systemen
met behulp van wiskundige
formalismes. De meeste informatici van mijn leeftijd hebben
een betere theoretische achtergrond.”
Het contact met studenten -hij
begeleide er zo’n 350- zal Rooda
misschien nog wel het meest

sinds eind vorige herfst pachten op het
moestuinencomplex. Met twee medehuurders haalden ze plastic en veel rotte
uien uit de grond en brachten de bouwval
die er stond naar de milieustraat.
“We troffen het aan als een grote jungle”,
zegt Cyriel. Maar na vanmiddag kan de
opbouwfase beginnen. De grond is
omgespit. Ze leggen paden aan van
afgedankte stoeptegels, gevonden via
Marktplaats. De eerste frambozenstekken
kunnen vandaag de grond in. Thuis op de
vensterbank staan de tomatenplanten al
anderhalve centimeter boven de potgrond.
“We hebben al veel zaden” vertelt Eline,
“wortel, paprika, bosui, boerenkool,
spruitjes en kruiden. Ik hoop ook op
fruitstruikjes.” Dat is misschien een leuke
kadotip voor Cyriel, die in april jarig is.
De regen die uit de lucht druppelt deert
hen niet. “Mijn voetbalwedstrijd is vanochtend afgelast, heb ik mooi tijd voor de
tuin. Het is zo fijn om buiten bezig te zijn.
Lekker biologisch eten van eigen grond.
Is ook beter dan dat je groente koopt die

missen. De afgelopen jaren heeft
hij gemerkt dat de studenten hun
blik steeds meer naar buiten
richten. “Vroeger wilden ze voor
een stage niet over de rivieren,
maar tegenwoordig gaan ze ‘en
masse’ naar het buitenland.
De Verenigde Staten, Engeland,
Australië. Ze zijn zich ervan
bewust dat ze wereldburger zijn.”
Rooda zegt de bescheiden opstelling van de TU/e te waarderen.
“Ik zou niet bij een extraverte TU
willen werken. Je moet niet de
hele dag roepen hoe goed je bent,
maar gewoon je werk goed doen.
Het is onze taak om nette
sommen te maken, en de maatschappij moet dan zelf weten
wat ze ermee doet. Wat mij
betreft hoeven we ons niet zo te
profileren in het maatschappelijk debat, wat men tegenwoordig graag wil. Je moet wel voorlichting geven, natuurlijk, zoals
op de publieksdagen. Gewoon de
feiten geven, en niet de kinderen
vertellen dat ze per se hier
moeten gaan studeren.”/

.

ingevlogen is vanuit verre landen als Egypte
enzo”, zegt Cyriel die bij de laatste verkiezingen net niet als Groen Links-lid in de
Eindhovense gemeenteraad kwam. (NS)
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U-raad wil ombudsfunctionaris
De universiteitsraad wil graag
dat de TU/e een ombudsfunctionaris aanstelt. In het kader
van de wijziging van de Wet op
het Hoger Onderwijs zijn universiteiten straks verplicht om
één loket te hebben waar
studenten terecht kunnen met
hun klachten. Elf jaar geleden
liep een vergelijkbaar pleidooi
nog spaak op een veto van het
College van Bestuur.
‘Een
pseudo
onafhankelijk
persoon’, zo betitelde voormalig
collegevoorzitter dr.ir. Henk de
Wilt in 1999 de ombudsman
waar de U-raad destijds om
vroeg. Dinsdag 23 maart schoof
een delegatie van de U-raad aan
tafel bij het CvB om na elf jaar
weer over het aanstellen van een
ombudsfunctionaris te praten.
Op dit moment kan een student
of een medewerker bij diverse
loketten terecht voor het indienen van een klacht. Zoals bij

de studentendecaan, de examencommissie, het faculteitsbestuur
of bij de vertrouwenspersoon van
de universiteit. Met de komst van
een ombudsfunctionaris is er
voor studenten en personeel één
ingang voor alle kwesties, zo
redeneert de U-raad, wat zal
leiden tot een aanzienlijke verbetering van de toegankelijkheid.
Die persoon moet onafhankelijk
kunnen functioneren, moet dus
niet vallen onder een dienst en
ook niet belast zijn met andere
taken die zijn of haar onpartijdigheid kunnen schaden. Het is
iemand die de regie in handen
heeft, die als bemiddelaar kan
optreden en die mensen kan
doorverwijzen. Ook zorgt het
voor een duidelijkere klachtenregistratie, wat weer een positieve invloed zal hebben op de kwaliteitszorg aan de TU/e, aldus de
U-raad.
Beleidsmedewerker mr.drs. Ben
Donders zegt dat het CvB op dit

moment kijkt naar wat de wetswijziging straks gaat voorschrijven. “Vaststaat dat er voor
studenten één klachtenloket
moet komen. En dat moet in mei
ook worden opgenomen in het
Beheers- en Bestuursreglement
(BBR) van de universiteit. Ook
het voorstel dat de U-raad nu
heeft aangedragen, zal worden
meegenomen bij de uitwerking
van deze kwestie. Waar het CvB
met gemengde gevoelens tegenaan kijkt, is het feit dat die
ombudsfunctionaris voor twee
verschillende doelgroepen actief
is: studenten én medewerkers.
Voor medewerkers met klachten
zijn nu ook al vertrouwenspersonen actief. Een wijziging in
het BBR moet uiteindelijk wel de
instemming van de U-raad
hebben, dus we zullen ongetwijfeld nog verder met de raad
over deze kwestie overleggen.”
(HK)/
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Kort nieuws
Eindhoven University Lectures
door Corien Prins

De Tilburgse hoogleraar Recht en Informatisering
Corien Prins zal komend collegejaar de Eindhoven
University Lectures geven. Onder de titel
‘Technological Change: Who is in control?’ zal ze
ingaan op de complexe uitdagingen waarmee de
introductie van nieuwe technologie ons confronteert. De lezingen vormen een onderdeel van de academisch vormende universiteitsbrede vakken waaruit derdejaars bachelorstudenten van alle
TU/e-disciplines kunnen kiezen in hun minor. De
collegereeks wordt afgesloten met een lezing die
deel uitmaakt van de programmering van Studium
Generale.
Corien Prins is sinds april 1994 hoogleraar recht en
informatisering in Tilburg. In haar onderzoek richt
Prins zich op onderwerpen als eigendom van informatie, elektronische identificatievraagstukken en
informatiebelangen. Sinds 2008 is Prins lid van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Wiskunde in de praktijk

Prof.dr. Chris Budd, een wiskundige die bekend
staat om zijn populair wetenschappelijke voordrachten, geeft woensdag 31 maart van 11.45 tot 13.00 uur
een lezing in de Blauwe Zaal. Budd relateert industriële problemen aan wiskunde en poogt zijn vakgebied voor een breed publiek toegankelijk te
maken. Hij is professor in Applied Mathematics aan
de University of Bath en professor in Mathematics
aan de Royal Institution of Great Britain. De lezing
heeft als titel ‘Maths in/out the zoo’ en is ook voor
niet-wiskundigen goed te volgen. Het is de derde
lezing in de reeks ‘Aan de Dommel’ van het
Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen

(ICMS). Het ICMS startte begin van dit collegejaar
met de lezingenreeks.

Kleisterlee erelid KIVI NIRIA

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA,
beroepsvereniging van hoger opgeleide technische
professionals, heeft dr.ir. Gerard Kleisterlee tot erelid benoemd. Dat gebeurde afgelopen zaterdag
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor bestuursleden. Kleisterlee was jaren voorzitter van de Raad
van Toezicht van de TU/e. Hij deed begin van dit collegejaar afstand van die positie. Met het erelidmaatschap waardeert KIVI NIRIA mensen die veel voor
de techniek betekenen. Volgens de organisatie heeft
Kleisterlee een voortrekkersrol gespeeld bij technische innovaties binnen het bedrijfsleven, met name
bij Philips.

Geen laptops gestolen

Voor het eerst in lange tijd zijn er de afgelopen week
op het TU/e-terrein géén laptops gestolen. Hay
Becks van de beveiliging is tevreden: “Blijkbaar zien
studenten, verenigingen en faculteiten in dat er iets
moet gebeuren”. De beveiliging en de Federatie
Studieverenigingen Eindhoven gingen onlangs met
elkaar in gesprek over maatregelen om de hausse
aan laptopdiefstallen, vooral tijdens de borrels op
donderdagmiddag, een halt toe te roepen. Hierop
kwam er extra toezicht op garderobes bij de kroegen
en gingen studieverenigingen met de faculteitsbesturen in gesprek over andere maatregelen. Zo
worden in elk geval bij Technische Natuurkunde en
Werktuigbouwkunde momenteel nieuwe kluisjes
aangeschaft die een plek krijgen bij de borrelruimtes.

ECN overweegt vestiging op TU/e-terrein
Het Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN) overweegt
‘meerdere tientallen’ onderzoekers op het gebied van
zonne-energie te verhuizen
naar een nieuwe vestiging in
Eindhoven. Dat bevestigt een
woordvoerder van het instituut. Op welke locatie, mogelijk het universiteitsterrein of
de High Tech Campus, ligt
volgens hoogleraar prof.dr.ir.
Richard van de Sanden -die
vanuit de TU/e bij de gesprekken betrokken is- nog open.
Volgens hoogleraar Van de
Sanden wordt sinds driekwart
jaar gesproken over een mogelijke zuidlocatie van ECN,
“wellicht op de High Tech

Campus of hier, maar in elk geval
in deze regio”. De provincie en de
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij trekken daar volgens
hem in elk geval hard aan, samen
met de TU/e, TNO en het Holst
Centre, dat al een divisie van ECN
in huis heeft.
ECN wil nog niet veel kwijt over
de plannen; de woordvoerder
verwacht dat er over twee, drie
maanden meer duidelijkheid zal
zijn over een mogelijke vestiging
van het instituut in het zuiden
van het land. Van de Sanden,
hoogleraar Plasma & Materials
Processing, is in elk geval
enthousiast: “Voor verschillende
partijen in de regio is het superaantrekkelijk om ECN in de
buurt te hebben, ook voor de

TU/e die op allerlei manieren
nadrukkelijk inzet op het onderzoeksthema energie”.
Dat ook het FOM-Instituut voor
Plasmafysica Rijnhuizen naar de
TU/e-campus wil verhuizen,
staat volgens de hoogleraar los
van de zuidelijke ambities van
ECN. TU/e-bestuurswoordvoerder Peter van Dam hoopt desondanks dat het een het ander positief beïnvloedt. ECN heeft
volgens hem vooral de High Tech
Campus op het oog, “maar misschien dat ze daar anders tegenaan gaan kijken nu ze weten dat
het FOM mogelijk naar het TU/eterrein komt”. (MvdV)/
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“Nog niet iedereen is gewend
aan vrouwen op de werkvloer”

Foto: Bart van Overbeeke

Zo’n dertig TU/e-studentes en
vrouwelijke promovendi
kwamen maandagavond 22
maart samen in De Zwarte Doos
voor de Ladies Career Night om
ervaringen van de werkvloer te
delen onder het genot van een
diner.
“Bescheidenheid is een bederfkwaliteit, een schadelijke eigenschap waarvan vooral vrouwen
last hebben.” Ir. Saskia Blom,
coach en consultant bij The
Changing Factor, kijkt ernstig bij
deze waarschuwing aan zo’n
dertig TU/e-studentes en promovendi. Ze geeft een korte
workshop over het helder krijgen
van ambities en het belang van
netwerken.
De studentes en promovendae
namen maandagavond 22 maart
deel aan de Ladies Career Night,
georganiseerd door Studium
Generale, het Alumni Office, het
WISE netwerk (vrouwelijke
onderzoekers aan de TU/e) en
Young Kivi Niria (beroepsvereniging van jonge ingenieurs).
Veertien alumni zijn gekomen
om hun ervaringen op de
werkvloer te delen met studentes
onder het genot van een diner.
Daarna is er de workshop van
Blom en prof.dr.ir. Hester Bijl,
hoogleraar Aerodynamica in

Delft, vertelt over haar loopbaan:
“Ik heb lang gezegd dat ik werk
aan de universiteit, maar nu durf
ik te zeggen dat ik hoogleraar
ben”.
Creëer je eigen kansen, vestig de
aandacht op je succes, heb vertrouwen in jezelf en accepteer dat
je niet op alle gebieden altijd kunt
uitblinken. De tips die tijdens de
avond vallen, vallen in goede
aarde bij de studentes. Er is ook
twijfel: “Ik hou niet zo van netwerken”, zegt een meisje met een
vies gezicht. Waarna alle
alumnae haar op het hart
drukken dat van ervaringen
delen nog nooit iemand slechter
is geworden.
Jorien Migchielsen, studente
Biomedische Technologie, is blij
met alle adviezen. “Nu weet ik
wat de kracht is van sommige
‘vrouwelijke’ eigenschappen en
hoe belangrijk het is om mijn carrièrekansen actief in het oog te
houden. Op de fiets hier naartoe
vroeg ik me nog af of mijn
geslacht eigenlijk wat uitmaakt
voor mijn carrière.”
Blom begrijpt dat. “Pas op de
werkvloer in het echte leven
ontmoet je oudere mensen die
niet zo gewend zijn aan vrouwen.
Voor hen zijn vrouwen nog
steeds goed voor de koffie en de
thee.” (EV) /

.
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Opinie TU/e
Prof.dr.ir. Bert Brouwers, hoogleraar procestechnologie

Vox Academici

“Zonder doorbraaktechnologieën
wordt het niets met CO2-afvang”
Wetenschappers zijn te optimistisch
over de afvang en opslag van CO2.
Hoewel dit proces erg duur is, rust er
een taboe op het uiten van kritiek. Dat
zegt Heleen de Coninck van ECN in De
Volkskrant van afgelopen weekend. Is
haar kritiek terecht?
“De meest gebruikelijke methode om
koolstofdioxide bij de verbranding van
kolen af te vangen, de aminegasbehandeling, is inderdaad erg duur”, zegt
prof.dr.ir. Bert Brouwers, hoogleraar
procestechnologie bij de faculteit
Werktuigbouwkunde. “Het hele proces
kost een derde van de elektriciteit die je
wilt opwekken, oftewel je moet dertig
procent meer kolen toevoegen om de CO2
uit de rook te verwijderen. De geschatte
kostentoename van elektriciteit is vijftig
tot negentig procent.
Al enkele jaren terug bleek uit rapporten
dat het niets wordt met CO2-afvang,
zolang er geen doorbraaktechnologieën
zijn. Ik snap wel dat bepaalde instituten
en instituties er belang bij hebben om
met deze technologieontwikkeling door
te gaan. Er zijn veel subsidies bij betrokken en het is natuurlijk moeilijk om de
geldstroom naar jezelf stop te zetten. Er is
ook een rationele reden: zolang er nog
geen alternatief is, moet men er wel mee

doorgaan. Alternatieve energiebronnen
zoals zonne- en windenergie zijn nog
altijd duurder.
De technologieën voor grote demonstratieprojecten als op de Maasvlakte zijn
echter afkomstig uit Duitsland en de VS.
De projecten kosten miljoenen euro’s,
waar uiteindelijk de andere landen aan
zullen verdienen. Houd dit geld in je zak
en wacht tot de technologieën zich in
andere landen hebben bewezen.
Er is dus een grote behoefte aan doorbraaktechnieken die de afvang van CO2
goedkoper kunnen maken. Zo coördineert de Zweedse energieproducent
Vattenfall onderzoek naar het oxyfuelproces. Daarbij worden kolen met zuivere
zuurstof verbrand. Zo komen water en
pure CO2 vrij, dat gemakkelijk is af te
vangen.
Met name in de VS worden membranen
ontwikkeld, die de CO2 na de verbranding
uit het rookgas filteren. Die technologie
lijkt ook veelbelovend. De extra energie
die nodig is voor de CO2-afvang kan zo
mogelijk worden teruggebracht tot 20
procent.
Wij zelf werken aan Condensed
Rotational Separation, een procedé om
methaangas te zuiveren. Dezelfde
methode is ook bruikbaar om koolstofdioxide uit rookgas te verwijderen. We

De TU/e in 2020
Waar moet de TU/e in 2020 staan in de regio, nationaal en internationaal?
Wekelijks geeft iemand van binnen of buiten de universiteit op deze vraag
zijn of haar visie.

In 2020 zijn alumni niet meer weg te
denken uit de universitaire gemeenschap.
Om dat te onderstrepen, wordt tijdens
de dies natalis in 2020 het Alumnihuis
geopend, centraal gelegen op de TU/ecampus. Een ruimte om elkaar te ontmoeten en elkaar te inspireren. Een plek
waar wetenschappelijke innovatie kan
ontstaan. Waar ondernemerschap zich
kan ontwikkelen. Jonge, talentvolle
onderzoekers of ondernemers toetsen
hun ideeën aan de waardevolle maatschappelijke en wetenschappelijke
ervaring van alumni of emeriti.
Voor de TU/e-ambassadeursgroep van
alumni wordt het Alumnihuis de uitvalsbasis voor haar activiteiten, die erop
zijn gericht de reputatie en het imago
van de TU/e uit te dragen en te versterken.
De groep heeft, samen met het Universiteitsfonds, het ontstaan van het Alumnihuis mede mogelijk gemaakt. Met inzet
van hun netwerk is de financiering van
het Alumnihuis tot stand gekomen.
En daarmee laat de ambassadeursgroep
opnieuw zien dat zij een belangrijke rol
kan spelen bij het vervullen van majeure
universitaire projecten.
Het Alumnihuis is, met een beperkt
aantal zalen, tevens ingericht voor
‘education permanente’, dat zeker aan
een technische universiteit van steeds
grotere betekenis wordt, gezien het
tempo waarin technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Faculteiten verzorgen er
vakinhoudelijk postacademisch onderwijs, maar ook alumni kunnen er terecht
voor carrière coaching, professionele
ondersteuning bij hun persoonlijke

Prof.dr.ir. Bert Brouwers. Foto: Bart van Overbeeke

koelen de CO2 af tot deze condenseert tot
een fijne mist van druppels van microngrootte. Een roterend filter vangt de
druppels af.
Deze methode kan worden ingezet om de
eerder genoemde methodes te optimaliseren, als tweede stap. Uiteindelijk
wordt het energiegebruik zo terugge-

Sommige dingen zijn zo, en sommige
andere dingen zijn weer anders.
Sommige dingen zijn zelfs helemaal niet.
Een paar voorbeelden. We kennen allemaal
het lied van Ome Thijs:
Zeg heb je 't al gehoord van Ome Thijs?
Ome Thijs heeft de prijs in de voetbalpool.

ontwikkeling of voor seminars rond
actuele wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Een huis wordt pas
een thuis als je er ook kunt slapen.
De initiatiefnemers voor het Alumnihuis
zijn er dan ook geweldig enthousiast
over dat het Alumnihuis over vijftig
alumniverblijven beschikt. Daarmee is het
voor alumni die niet uit de regio komen
mogelijk voorafgaand of na afloop van
een ontmoeting of activiteit in het
Alumnihuis te overnachten.
’s Zomers zijn de kamers beschikbaar
voor studenten van de summerschools.
De bouw van het Alumnihuis is gerealiseerd op basis van de inzichten van het
tien jaar geleden opgerichte Eindhoven
Energy Instute. Omdat het Alumnihuis
daarmee een toonbeeld van gebruik van
duurzame energie is, worden regelmatig
rondleidingen voor publiek georganiseerd.
De feestelijke opening van het Alumnihuis gaat van start met een ‘Homecoming
Parade’ van studie- en alumniverenigingen, waarna de rector magnificus de
sleutel van het Alumnihuis overhandigt
aan de jongst afgestudeerde alumnus.
Herman van Hoeven,
directeur Alumni Office TU/e

Dat had best anders gekund; bijvoor beeld: ‘Ome Piet heeft een niet’ of ‘Ome
Joop legt een knoop - in de voetbalpool’.
Is allemaal niet gebeurd. De meeste
dingen gebeuren niet!
Ook het volgende lied is bekend:
‘Soerabaja met je palmenstrand’ door
Anneke Grönloh. Hier had ook best
kunnen staan: ‘Suriname met je palmen strand’, maar ook wel ‘Son en Breugel
met je palmenstrand’; dat ‘bekt ook
lekker’, zij het dat palmen in Son en
Breugel dun gezaaid zijn. Als ik dit
lied wil horen, moet ik het zelf zingen.

bracht tot 15 procent van het opgewekte
vermogen en zijn de investeringskosten
van de filterinstallatie ook nog maar de
helft van die van het conventionele
amine-proces.”/

.

Tekst: Enith Vlooswijk

leden van het platform min of meer
persoonlijk. Nog onlangs woonde ik een
lezing bij van Robbert Dijkgraaf, ik zat
zelfs naast een vragensteller. Met Ronald
Plasterk heb ik een half uur e-mailtjes
uitgewisseld over de wetenschappelijke
achterstand van Europa op de Verenigde
Staten. Van Rinnooy Kan kreeg ik nog
onlangs een -heel kort, maar toche-mailtje, en ik kende de vader van
platformlid Wiebe Draijer. Uitnodigingen,
ho maar! Terwijl types als Balkenende,
Van der Hoeven en Tettero wel lid zijn.
Scheidend hoogleraar Harry Lintsen zal
het met me eens zijn dat van het Platform
nog minder innovatie te verwachten
valt dan van het ‘Land’ waarvan ook
hij inwoner is.
Zoals gezegd: de meeste dingen
gebeuren niet.
Fred Steutel

Een van de vele andere dingen die
niet zijn, is mijn uitnodiging voor het
boekenbal. Meer dan honderd van mijn
brieven zijn in kranten verschenen,
vriend en vijand heb ik bestookt met
tientallen limericks, ik heb driehonderd
columns in Cursor, en ik heb twee
prachtige boeken doen verschijnen:
het eerste veertig jaar geleden (99 blad zijden), het tweede in 2004 (550 blad zijden). Is het dan nooit genoeg?
Ik wacht ook al jaren op een uitnodiging
voor het Innovatieplatform. Afgezien
van het feit dat daar ik uitstekend voor
gekwalificeerd ben, en inwoner van het
‘Land of the Innovator’, ken ik een aantal

Effe zeuren
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Maatschappelijke impact
onderzoek meten met ERiC
Het beoordelen van de maatschappelijke impact van
wetenschappelijk onderzoek is
voor de Nederlandse wetenschappelijke wereld onontgonnen terrein. Er is het
Standaard Evaluatie Protocol
(SEP), maar dit is voor faculteiten en visitatiecommissies
onvoldoende om grip te krijgen
op de effecten van het onderzoek op de samenleving.
Onlangs presenteerde het
Rathenau Instituut ERiC, het
platform Evaluating Research
in Context.
ERiC is voortgekomen uit een
samenwerking tussen de HBOraad, de universiteitenkoepel
VSNU, de KNAW, NWO en het
Rathenau Instituut. Er zijn pilots
mee uitgevoerd aan de drie TU’s
en aan de VU in Amsterdam om
inzicht te krijgen in de interacties
met de samenleving en in welke
mate deze relevant zijn. Eén van
de pilots vond plaats aan de TU/efaculteit Electrical Engineering.
Rathenau-onderzoeker dr. Barend
van der Meulen en zijn collega
Tilo Propp brachten hier in 2009
de interacties -voornamelijk met
de industrie- in kaart en toetsten
ze op hun relevantie. Dat leverde
een lijst met interacties op,
waarvan vaststaat dat ze bijdragen aan maatschappelijke relevantie. Op die lijst staan zaken als
de uitwisseling van wetenschappers met de samenleving,
de kenniswerkersregeling, de
Casimir-regeling, onderzoeksconsortia, STW-projecten, valorisatie grants, et cetera.
Ook de interpretatie van de indicatoren is verbeterd. Er zijn indicatoren die de wederzijdse interesse tussen universiteit en
industrie zichtbaar maken, indicatoren voor de verspreiding van
kennis, en indicatoren die
aangeven dat kennis ook daadwerkelijk door een bedrijf wordt
gebruikt.
Van der Meulen benadrukt dat

verschillende onderzoeken op
hun eigen manier relevant zijn.
“Dat is onder meer afhankelijk
van de innovatie-ecologie: dat
zijn de innovatiepatronen die je
ziet in de industrie. Denk daarbij
aan groepen die werken aan
nano-onderdelen en daarom nog
geen directe toepassing kennen,
gewoonweg omdat er nog geen
industrie voor is. Die hebben
andere manieren van valorisatie
dan vakgroepen die werken aan
technologieën voor bestaande industriële sectoren.”
Het resultaat is een model waarin
het doel van het onderzoek het
uitgangspunt is voor de beoordeling, met evaluatiecriteria die
aansluiten bij dat doel en bij de
specifieke kenmerken van het
onderzoeksgebied. De onderzoeksgroepen definiëren dat zelf
voorafgaand aan een visitatie.
Dat maakt ERiC volgens de
onderzoekers geschikt voor alle
vakgebieden. Van der Meulen is
ervan overtuigd dat ERiC wetenschappers en beoordelaars een
methode biedt waarmee zicht
komt op de maatschappelijke
relevantie
van
onderzoek.
“Onderzoekers hadden moeite
om dit aan te tonen, mede omdat
het ze nooit werd gevraagd”, zo
concludeert de Rathenau-onderzoeker. “Toen twintig jaar
geleden de visitaties opkwamen,
was er ook nauwelijks een
overzicht van wat mensen publiceerden. Dat is nu helemaal veranderd, want alle informatie is
voorhanden. Faculteiten zullen
met deze handreiking heel snel
inzicht krijgen in de maatschappelijke relevantie van hun onderzoek.” (CvdG)/

.

Ir. Peter Janssens, opleidingsdirecteur
bij
Scheikundige
Technologie, is verguld met de
enthousiaste inzet van studievereniging Japie voor de SQuiz.
“Alle waardering voor hoe de studenten dit elk jaar weer aanpakken.”
De SQuiz is een populair-wetenschappelijke quiz voor middelbare scholieren die interesse
hebben in de chemie. Op dinsdag
23 maart vonden aan zes universiteiten, waaronder de TU/e, de
voorrondes van dit landelijke evenement plaats. Er namen in
Eindhoven 106 scholieren aan
deel.
Kimberly Koetsier, Jojanneke
Franken en Krista Stel zijn vanuit
het Zeeuwse Middelharnis naar
Eindhoven gekomen. Kimberly
zit op vwo-5 en haar twee vriendinnen in de eindexamenklas
van de havo. Ze komen van de
Regionale Scholengemeenschap
Goeree-Overflakkee. Jojanneke
vindt de opzet van de quiz erg
leuk. “De combinatie van vragen
met experimenten en filmpjes
vind ik zeer geslaagd.” Ze had
dan ook zeven van de eerste tien
vragen goed. In de middag zullen
er nog vijf vragen volgen.
De SQuiz werd tien jaar geleden
voor het eerst georganiseerd in
Delft. In 2005 sloten ook andere

universiteiten zich bij dit initiatief aan en werden er voorrondes en een finale gehouden.
De vijf beste scholieren van de
voorronde aan de TU/e gaan door
naar de finale die op 17 april in
Utrecht plaatsvindt.
Opleidingsdirecteur
Janssens
hoopt dat het meehelpt om meer
scholieren enthousiast te krijgen
voor zijn opleiding. “De instroom aan eerstejaars is al jaren
laag. Dit jaar waren het er 68. Het
aantal studenten dat je aan het
eind van het jaar overhoudt, staat
ongeveer gelijk aan een middelbare schoolklas.”
Huub Willems en Nicole

Hesselink, beiden scheikundedocent aan het Eindhovense Jan
van Brabantcollege, vinden het
een prima initiatief, al weten ze
niet of het ook echt helpt om
scholieren richting scheikunde
te krijgen. “Het leuke is wel dat
we op zo’n dag ook zelf inspiratie
opdoen voor het vak”, zegt
Willems. ”Er komen dingen
voorbij die je weer kunt
gebruiken in een proefwerk.”
(HK)/

.

Foto: Bart van Overbeeke

Vacatures in de wetenschap op iPhone
Wie op zoek is naar een baan in de wetenschap, kan
sinds woensdag 24 maart vacatureshoppen op zijn
iPhone. Academic Transfer, banenbank voor de
wetenschappelijke wereld, heeft daarvoor een
speciale iPhone applicatie online gezet.
De vraag naar getalenteerde onderzoekers blijft
wereldwijd groeien. Het programmaatje om
vacatures mee te zoeken is volgens Academic
Transfer het nieuwste wapen in de war for talent.

Gebruikers kunnen er op hun telefoon honderden
advertenties inzien voor onderzoeks- en research banen over de hele wereld.
Van de bezoekers van de mobiele site van Academic
Transfer bleek negentig procent een iPhone te
hebben. Reden voor de vacaturebank om de applica tie te ontwikkelen.
Het programma is gratis te downloaden. (HOP)

TU/e-campus in Street View ‘geen prioriteit’

En ik vind...
Het lezen van het bericht ‘Beveiliging
steelt laptops als waarschuwing’ heeft
mij diep verontwaardigd. Het is aan de
orde van de dag dat laptops worden
gestolen op de campus. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat sommige
studenten het de dieven wel erg
gemakkelijk maken door bijvoorbeeld
hun laptops onbeheerd achter te laten
tijdens de faculteitsborrels op donderdag. Deze studenten gaan onverantwoordelijk om met hun bezit en dat
kan resulteren in het pijnlijke resultaat
van diefstal. Hoe vervelend ook,
het blijft ‘eigen schuld, dikke bult’.
Ik vind het echter onthutsend om te
lezen dat de beveiliging bij wijze van
waarschuwing laptops van studenten
heeft ontvreemd. De hoofdtaak van
de beveiliging lijkt mij om de campus,
de gebouwen, haar gebruikers en haar
bezittingen te beveiligen.

Kennismaken met scheikunde met quiz

De waarschuwingsactie, die
naar mijn mening veel weg
heeft van een erg slechte grap,
zet voor mij vraagtekens
bij de integriteit van de beveiliging.
Ik begrijp heel goed dat men de
studenten bewust wil maken van het
risico op diefstal en dit lijkt me alleen
maar een gezonde instelling. Echter,
hoe haalt men het in zijn hoofd om
in plaats van spullen te beveiligen,
deze te jatten?
In wat voor staat van verstandsverbijstering is dit idee ter tafel gekomen en
nog crucialer: goedgekeurd? Wat is
dit voor een verwerpelijke moraal?
De beveiliging moet van andermans
spullen afblijven! Ikzelf berg mijn
laptop altijd veilig op, maar als het
mij zou zijn overkomen had ik zeker
aangifte gedaan bij de politie.
Martijn Kruijf, student architectuur,
faculteit Bouwkunde

De TU/e heeft nog geen contact
gehad met Google over een
plek in Street View. Drs.
Brigitte Rijshouwer, hoofd van
het Communicatie Expertise
Centrum (CEC) van de universiteit, noemt de toepassing
“interessant en relevant, maar
dat geldt ook voor zeshonderd
andere dingen. Dit heeft nog
even geen prioriteit”.
Zo’n 75.000 kilometer fotografeerden de camerawagens van
Google sinds 2008 in Nederland.
Bijna het hele land is inmiddels
met Google Street View te bekijken; op basis van panoramische

foto’s kunnen internetgebruikers virtueel door Nederlandse
straten struinen en rondkijken.
In tegenstelling tot de universiteitsterreinen in onder andere
Delft, Rotterdam en Enschede is
de Eindhovense campus in Street
View nog altijd een witte vlek.
Een woordvoerder van Google
liet afgelopen november weten
dat de universiteit hierover zelf
contact zal moeten opnemen,
omdat het TU/e-terrein vanwege
de slagbomen niet vrij toegankelijk is: “Als we iedere terreinbeheerder vooraf moeten verzoeken of de slagbomen omhoog

kunnen, kost dat enorm veel tijd
en moeite”.
Voor CEC-hoofd Rijshouwer is
Street View geen actiepunt voor
op de korte termijn. “Ik vind
zeker dat we moeten zorgen dat
we er fatsoenlijk opstaan, maar
op het moment zijn er nog zeshonderd andere dingen interessant en relevant, zoals de
nieuwe TU/e-website. Dit is iets
voor daarna.” Wel is de universiteit volgens haar volop bezig
met haar vindbaarheid op Google
en bijvoorbeeld het inkopen van
zoekwoorden om bijvoorbeeld
hoger te eindigen bij de gesponsorde links. (MvdV)/

.

Geluidscamera alumnus wint New Venture-ronde
Sorama, een hightech start up
van de faculteit Werktuigbouwkunde, heeft op 11 maart de
tweede ronde van New Venture
gewonnen. Daarmee is het
bedrijf betiteld als een van de
tien meest innovatieve en veelbelovende startende ondernemingen. Oprichter en TU/ealumnus Rick Scholte is Sound
Imaging Expert bij Sorama, dat
is gehuisvest op de campus.
New Venture is een Nederlandse
businessplancompetitie die wordt

ondersteund door het ministerie
van Economische Zaken in
samenwerking met het bedrijfsleven. De wedstrijd bestaat uit
drie los van elkaar staande
ronden. Ronde twee, waarin de
haalbaarheid wordt beoordeeld,
kent tien winnaars uit 157 inzendingen. Ze wonnen alle tien een
cheque van duizend euro uit
handen van Alexander Rinnooy
Kan, voorzitter van de Sociaal
Economische Raad.
Sorama gaat een geluidscamera
verkopen die geluidsbronnen en

trillingen opspoort en in beeld
brengt. De camera stelt productontwikkelaars voor het eerst in
staat te zien hoe een product
geluid maakt. Daarmee kan de
producent veel sneller en met
minder materiaalkosten ongewenst productgeluid terugdringen.
In oktober 2009 won dr. Rick
Scholte de Simon Stevin
Gezelprijs voor zijn onderzoek
naar sound imaging. (NS)/

.
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“Senioren zien nog te weinig voordelen
Domotica-toepassingen bestaan al sinds de jaren tachtig,
maar ze worden nog steeds niet massaal ingezet.
Tegelijkertijd wil de overheid dat de groeiende groep
senioren zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en
domotica kan hierin een rol spelen. Bouwkundige ir. Masi
Mohammadi heeft voor haar promotieonderzoek de vraag- en
aanbodkant van domotica bestudeerd en gekeken hoe die
twee op elkaar afgestemd kunnen worden.

Foto: Bart van Overbeeke

Het woord domotica is een samentrekking van domus (woning) en telematica.
Domotica omvat alle elektronische
toepassingen in een woning om functies
te besturen (verwarmen, ventileren,
verlichten, et cetera) en diensten uit de
woonomgeving te gebruiken (alarmeren,
telefoneren, televisie kijken, et cetera).
Mohammadi heeft onder meer een uitgebreid behoeftenonderzoek naar domotica
uitgevoerd onder een focusgroep van
55-plussers. “Hun behoeften lagen vooral
op het gebied van welzijn, controle,
autonomie, verbondenheid met anderen
en veiligheid.” De toepassingen die de

Masi Mohammadi: “Mensen willen
geen hulpbehoevende indruk maken
met hun aangepaste woning”

55-plussers het meest noemden, heeft
Mohammadi vervolgens via een enquête
voorgelegd aan tweeduizend senioren.
“Daaruit bleek dat de mensen aardig wat
kennis hebben over mogelijkheden op
het gebied van domotica. Ze kenden de
meeste toepassingen wel, maar hadden
er nu geen behoefte aan.”
“Eén van mijn conclusies is dat domoticatoepassingen nog niet zijn doorgebroken
omdat mensen er te weinig voordelen
van zien”, legt Mohammadi uit. “Er wordt
niet aangeboden wat mensen nodig
hebben. Wat er wél wordt aangeboden,
zijn niet de ‘killerapplicaties’ waaraan
mensen behoefte hebben. Je zult beter
naar mensen moeten luisteren om
erachter te komen wat zij nodig hebben”,
meent Mohammadi.
Een duidelijk verschil tussen de vraag
naar en aanbod van domotica is volgens
Mohammadi dat door de senioren het
wonen in zijn totaal wordt bekeken,
terwijl professionals eerder losse toepassingen zien. Senioren hebben het niet
over de intercom, maar of hij of zij kan
zien wie er voor de deur staat. En als dat
via het raam kan, is het ook goed. “Daar
heb je dus als bouwer een belangrijke
taak. Wat kun je bijvoorbeeld in een
bouwontwerp doen om een domoticaoplossing te versterken, of juist overbodig
te maken? En hoe zorg je dat toepassingen
niet in het oog springen? Mensen willen
geen hulpbehoevende indruk maken
met hun aangepaste woning.”
Wat Mohammadi ontwikkelaars wil
voorhouden, is dat ze zich afvragen of er
geen conflict tussen behoeften ontstaat.
“Te vaak wordt door een ontwikkelaar de
nadruk gelegd op het oplossen van één
probleem, zonder na denken wat de
oplossing betekent voor andere behoeften.
Denk aan een deur die elektronisch
opengaat. Eén van de deelnemers die
vooraf sterk voorstander was van zo’n
deur, raakte zijn vertrouwen in het
systeem kwijt, omdat de deur ’s nachts

Samenwerkingsverbanden in het MKB; liefde en zaken goed timen
Stel, je bent mosselkweker en je werkt
samen met een aantal andere partijen
aan een nieuw kweeksysteem. Nog
tijdens de ontwikkelingsfase duikt
een soortgelijk systeem op bij de
concurrent. Iemand heeft gelekt. Het
onderlinge vertrouwen is geschonden
en de bedenker van het systeem trekt
zich terug uit het project. Promovendus
Maurice de Rochemont deed onderzoek
naar hoe zowel zakelijke als relationele
aspecten bijdragen aan een optimale
prestatie van samenwerkende partijen
uit het midden- en kleinbedrijf.
Het lijkt wel wat op een huwelijk; de
samenwerking tussen verschillende
midden- en kleinbedrijven. Er spelen
gevoelszaken zoals vertrouwen, maar
ook ‘hardere’ zaken, zoals financiële
afspraken en afspraken over een taakverdeling spelen een rol. Zowel de zachte
als de zakelijke kant moet goed zitten.
Dit lijkt erg logisch. Toch is het promotieonderzoek van Maurice de Rochemont
(Industrial Engineering & Innovation
Sciences) het eerste wetenschappelijke
onderzoek waarbij nadrukkelijk gekeken
wordt hoe zowel zakelijke als relationele
aspecten bijdragen aan een optimale
prestatie van samenwerkende MKBpartijen.
De Rochemont deed zijn onderzoek in
opdracht van Syntens, een adviesinstantie
voor het MKB in Limburg, Noord-Brabant
en Zeeland. Volgens schattingen van
Syntens worden vijftig tot zeventig procent

van de allianties tussen MKB’ers ontbonden voordat het gezamenlijke doel
behaald is. Om de adviseurs van Syntens
te ondersteunen in de begeleiding van de
clusters ging hij op zoek naar een manier
om succesfactoren inzichtelijk te maken.
Hij bestudeerde 32 samenwerkingsclusters
van 3 of meer MKB-bedrijven. In totaal
deden 170 bedrijven mee aan het onderzoek. Volgens het onderzoek van
De Rochemont moet er voor het realiseren
van een gezamenlijke doelstelling gewerkt
worden aan vier componenten: het financiële klimaat, het relationele klimaat, het

Promovendus Maurice de Rochemont.
Foto: Bart van Overbeeke

innovatie- en lerenklimaat (zijn de
benodigde kennis en technische middelen
aanwezig?) en het management- en organisatieklimaat. Timing is daarbij erg
belangrijk. De Rochemont: “Als je net
begint, is het handig om mensen in
de groep te hebben die zorgen voor
vertrouwen en sociaal commitment. Als
je verder bent, in de ontwikkelingsfase
bijvoorbeeld, dan moet je daarnaast ook
mensen hebben die letten op de financiële afspraken.”
Een voorbeeld waarbij het mis ging,
kwam De Rochemont tegen in Zeeland.

Een mosselkweker, een machinebouwer,
een plasticproducent en een ontwerper
werkten daar samen aan een nieuwe
kweekconstructie. Tot nu toe groeiden
de mosselen op touwen in het water.
Het oogstproces was echter zeer arbeidsintensief en bovendien gaf het afstropen
van de touwen ‘stress’ voor de mosselen,
wat nadelig kon zijn voor de smaak.
Ze ontwierpen een nieuwe, kunststof
constructie waar de mosselen vanaf
gespoten konden worden. Na verloop
van tijd zag de plasticproducent ineens
zijn idee opduiken bij een concurrent.
Het gevolg was dat hij geen vertrouwen
meer had in zijn groepsgenoten en besloot
de groep te verlaten. De Rochemont: “Wat
hierbij mis ging, is dat het vooral op de
softe punten werd gemanaged. Het waren
mensen die elkaar kenden, ze kwamen uit
dezelfde regio, er was vertrouwen. Als er
betere formele afspraken waren gemaakt,
was dit misschien niet gebeurd.”
Om de samenwerking inzichtelijk (en
daarmee tevens bespreekbaar) te maken,
ontwikkelde De Rochemont met een
aantal collega’s de Cluster Radar; een
spinnenwebdiagram waarin af te lezen
is hoe de partners de samenwerking
beoordelen (zie afbeelding). De deelnemers
beoordelen allerlei deelaspecten van de
samenwerking op een schaal van 0 tot 5.
De resultaten worden anoniem weergegeven in het diagram. De Cluster Radar
is inmiddels een verplicht kwaliteitsbewakingsinstrument voor de adviseurs
van Syntens die de clusters begeleiden.
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in domotica”
twee keer wagenwijd bleef openstaan.
Het systeem gaf geen feedback. Aan de
behoefte van comfort is voldaan, maar er
wordt voorbijgegaan aan de behoefte van
veiligheid.”
Mohammadi heeft ook verschillende
deskundigen in Nederland en in zeven
andere Europese landen bevraagd. “Eén
van de opvallendste
resultaten was dat
67 procent van de
ondervraagden
aangaf de behoefte
van de gebruiker te
kennen, maar het
grootste gedeelte
van hen gaf als
enige bron van
kennis hun eigen
ervaring aan.
Slechts vier procent zegt kennis uit
onderzoek of congressen te halen.
En bij mijn vraag waarom domoticatoepassingen nog niet wijd worden toegepast, werd vooral als reden genoemd
dat gebruikers niet bekend zouden zijn
met de mogelijkheden. Dit is volledig in
tegenspraak met mijn onderzoek, waaruit
juist blijkt dat mensen de mogelijkheden
wel degelijk kennen. Het gaat niet zo
zeer om het ontbreken van kennis,
als wel dat mensen
nog te weinig
voordelen zien.”
Mohammadi heeft
voor haar onderzoek
twee bestaande
woningen in
Eindhoven
ingericht met
domotica-toepassingen. “Samen met het bedrijfsleven
zijn we aan de slag gegaan om geschikte
producten te bedenken. Gekozen is voor
het ontwikkelen van een multifunctionele
voorzetwand, waardoor het installatieprobleem in de bestaande woningen

wordt opgelost.” Achter de wand is
ruimte voor geluidsisolatie en wandverwarming en achter de afneembare plint
kun je eenvoudig kabels, actuatoren en
sensoren kwijt. Aan de bovenkant werd
‘ambient’ verlichting aangelegd voor een
gezellige sfeer in huis. Daarnaast zijn
allerhande bestaande toepassingen zoals
intercom en brandalarm geïnstalleerd.
Mohammadi:
“Mensen willen
geen losse elektronische toepassingen,
maar wooncomfort.”
Daarom zijn
bijvoorbeeld ook
drempels weggehaald en is de
badkamer aangepast.
“Domotica maakt wat mij betreft slechts
een onderdeel uit van het aanpassen van
een woning om er langer zelfstandig te
kunnen wonen”, aldus Mohammadi.
“We zijn op dit moment nog niet zover dat
we tienduizenden bestaande woningen
kunnen toerusten met domotica”, aldus
Mohammadi. “Ik begrijp dat de overheid
haast heeft, om een antwoord te hebben
het probleem van de vergrijzing, maar
een ‘beleidspush’
is niet de juiste weg.
Naar mijn mening
zou de overheid
eerder op moeten
treden als katalysator.”
De ontwikkelingen
zijn goed volgens
Mohammadi,
“maar we moeten de
oplossingen eerst
vermenselijken en huiselijker maken.
We hebben het niet over kantoorgebouwen,
maar over het dagelijks leven van oudere
mensen. De overheid zou zorgvuldiger
om moeten gaan met haar rol in deze.”
(IM)/

“We hebben het
niet over kantoorgebouwen, maar over
het dagelijks leven
van oudere mensen”

“De domotica die
wordt aangeboden,
zijn niet de ‘killerapplicaties’ waaraan
men behoefte heeft”

.

Spinnenwebdiagram
samenwerkingsverband
mosselkweeksysteem

Hoe laat je stoffen in verschillende fases
(vast, vloeibaar, gas) beter met elkaar
reageren? Door ze goed door elkaar te roeren.
Masterstudent Scheikundige Technologie
Thijs Moonen onderzocht hiervoor een nieuw
systeem.
Margarine wordt gemaakt door onverzadigde
vetten om te zetten in verzadigde vetten via
hydrogenatie. Dat houdt in dat de waterstof atomen van waterstofgas zich binden aan de
koolstofatomen van de onverzadigde vetten.
Vergelijkbare hydrogenatiereacties vinden
plaats bij allerlei andere chemische processen.
Hierbij moeten stoffen in verschillende fases
met elkaar reageren. Dat gebeurt vaak in een
slurryreactor: een reactorvat met een roerder
erin. Die roerder roert het gas, de vloeistof en
de vaste deeltjes in de reactor door elkaar. De
vaste deeltjes zijn katalysatoren, stoffen die
ervoor zorgen dat de gassen en de vloeistoffen
sneller met elkaar reageren.
“Het nadeel van dit systeem is dat de kataly sator na afloop uit het product moet worden
gefilterd”, zegt Moonen. “Dat kost geld. Er is
nog een nadeel: de gasbelletjes en de vaste
deeltjes draaien netjes mee met de vloeistof.
Omdat hun plaats ten opzichte van de vloeistof
zo onveranderd blijft, botsen de verschillende
stoffen minder goed met elkaar, wat wel nodig
is voor de reactie.”
De ‘rotating foam reactor’ ondervangt die
problemen met een roerder met sponsachtige
propellerbladen, die andere wervelingen ver oorzaakt. Daardoor worden de gasbelletjes in

de vloeistof kleiner en het reactieoppervlak
groter. Aan het oppervlak van de roerder is de
katalysator al aangebracht. Deze hoeft dus
naderhand niet meer te worden gefilterd uit
de vloeistof.
Om de reactor te kunnen optimaliseren, moet
bekend zijn welke massatransportstap -het
transport van een stof naar een andere fase
heet in vaktermen massatransport- de meeste
tijd in beslag neemt. “Als de overgang van gas
naar vloeistof bijvoorbeeld het langst duurt,
kun je de gaten in de roerder verkleinen om de
gasbelletjes kleiner te maken”, zegt Moonen.
Aangezien de reactie uit verschillende stappen
bestaat, is het lastig uit te zoeken welke
massatransportstap de boel vertraagt.
Moonen liet een vloeibare alkyn (3-methyl1-pentyn-3-ol) via hydrogenatie overgaan in
een alkeen (3-methyl-1-penteen-3-ol). Op de
sponsvormige roerder was de katalysator
palladium aangebracht als vaste stof.
“Optimaliseren op grond van experimenten
bleek erg tijdrovend vanwege het grote aantal
variabelen”, zegt de student. “Met wiskundige
vergelijkingen hebben we de reacties en het
massatransport daarom nagebootst in een
computersimulatie. Met behulp van experi mentele data kunnen we bepaalde constanten
vaststellen, zodat we de uitkomst van reacties
u i t e i n d el i j k v o o r a f k u n n e n v o o r s p e l l e n . I k h e b
hiervoor nu het fundament gelegd, zodat mijn
opvolger ermee verder kan.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Nanopil vindt huidtumor

Een opmerkelijke conclusie van het
onderzoek was dat het gelijktijdig
toepassen van harde en zachte factoren
een negatief effect had op de prestatie.
“We zagen dat de performance omhoog
ging zodra er meer
geïnvesteerd werd
in de relatie. Dat
gebeurde ook als er
meer geïnvesteerd
werd in de zakelijke
kant. Wij dachten
dus dat de performance nóg beter
zou zijn als je in allebei tegelijk
investeert. Maar uit de data bleek dat het
juist een negatief effect had. We vermoeden
dat het gewoon moeilijk is om in zo’n
cluster tegelijk het relationele en het
financiële klimaat te managen.”
Een van de aanbevelingen van

De Rochemont is dan ook om te zorgen
dat gespecialiseerde mensen zich doelbewust bezighouden met de verschillende
aandachtsgebieden. “Kijk wat je nodig
hebt: een soort relatietherapeut voor het
relatie-aspect, een
‘accountant’ voor de
financiële zaken,
een ‘ingenieur’ voor
de innovatie en
techniek. Je kunt
kijken of iemand
meerdere rollen in
zich heeft, of een
collega kan helpen. Je kunt ook gebruik
maken van externe partijen, of kijken of er
trainingen georganiseerd kunnen worden
om die competenties te ontwikkelen.
Syntens heeft bijvoorbeeld onze inzichten
gebruikt bij het opstellen van een competentieprofiel voor hun adviseurs.” (SK)/

Samenwerking
tussen midden- en
kleinbedrijven
lijkt op huwelijk

.

Amerikaanse onderzoekers hebben belangrijke vooruitgang geboekt in de behandeling van
huidkanker met behulp van zogeheten RNA-interferentie. Ze zijn erin geslaagd om speciaal
ontworpen stukjes RNA (een molecuul dat erg lijkt op DNA en een essentiële rol speelt bij de
aanmaak van eiwitten) in nanodeeltjes via de bloedbaan bij de tumoren te krijgen. Daar zorgen
de RNA-moleculen (siRNA genoemd) ervoor dat de voor de groei van de tumor benodigde
eiwitten niet langer worden aangemaakt, zo schrijven Mark Davis en zijn collega’s van Caltech
deze week in Nature. De stukjes siRNA werden samen met een eiwit dat bindt aan kanker cellen verpakt in polymeerbolletjes met een doorsnede van 70 nanometer en vervolgens in
de bloedbaan van patiënten gespoten. Bij de tumor aangekomen, plakt het siRNA aan in de
tumorcel aanwezig RNA. Hierdoor wordt de productie van tumoreiwitten geremd. De gebruikte
methode heeft volgens de onderzoekers veel potentie, omdat het in principe de aanmaak
van elk eiwit kan voorkomen. (TJ)

Draagbare drinkwaterbron
Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een techniek
ontwikkeld waarmee je een draagbaar apparaatje kunt maken om zeewater te ontzilten.
Het apparaatje kan op batterijen of zonne-energie werken en zou ideaal zijn voor gebruik in
rampgebieden om ter plekke drinkwater te maken. Dat schrijven ze in Nature Nanotechnology.
De techniek maakt gebruik van Nafion, een materiaal met speciale elektrochemische
eigenschappen. Nafion, voorzien van een elektrische spanning, duwt geladen deeltjes
(zoals zout, maar ook eiwitten en zelfs bacteriën) weg uit het water dat langs het materiaal
wordt geleid. Hierdoor wordt de waterstroom gesplitst in een kanaaltje met zoet water en
een kanaaltje waarin alle geladen deeltjes worden weggevoerd. Het apparaatje is nu enkele
vierkante centimeters groot en produceert nog geen bruikbare hoeveelheden zoet water,
maar als de techniek kan worden opgeschaald moet het volgens de uitvinders mogelijk
zijn om draagbare ontzilters te maken die zes liter drinkwater per uur leveren. (TJ)
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‘Verloving’ F

Van kasteel n
FOM/Anouck Vrouwe
Illustratie/Jeannette Bos
Blijdschap en opwinding aan de TU/e. De Stichting
Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) blijkt de TU/ecampus als de beste locatie te zien voor de huisvesting van
het nieuwe FOM-instituut voor energieonderzoek. De twee
tortelduifjes werken momenteel de huwelijkse voorwaarden
uit en maken plannen voor de toekomst.
De komende weken onderhandelt de
TU/e met FOM. Inzet is de verhuizing en
uitbreiding van het FOM-Instituut voor
Plasmafysica Rijnhuizen. ‘Physics for
Energy’ wordt de slogan van het nieuwe
instituut. De besprekingen zullen over
geld gaan, over voorzieningen en natuurlijk over gezamenlijk onderzoek.
Misschien dat binnenskamers de messen
worden geslepen, maar de onderhandelaars geven vooralsnog de indruk op een
roze wolk te zitten. TU/e-rector Hans van
Duijn en FOM-directeur Wim van
Saarloos spreken beiden enthousiast over
‘de verloving’.
Vijf partijen -Universiteit Twente, de UvA
en de VU samen, de
TU Delft met Universiteit Leiden, de
Universiteit Utrecht
en de TU/e- hadden
bij FOM een bieding
neergelegd, maar
FOM gaf vorige week
aan voorkeur voor
Eindhoven te hebben.
“Nu werken we de
huwelijkse voorwaarden uit”, aldus Van
Saarloos. Van Duijn
kijkt peinzend bij
de vraag wat daarbij de pijnpunten zullen
zijn. “Die zie ik niet. Ik heb er alle
vertrouwen in.”
Als het inderdaad zo soepel loopt, wordt
het ‘huwelijk’ in mei door NWO en de
Raad van Bestuur van FOM goedgekeurd.
Dan zal het FOM-instituut over vier of vijf
jaar intrekken in een nieuw gebouw
achter de natuurkundefaculteit. Mogelijk
onder de naam FIER - FOM-Institute for
Energy Research.

FOM-Rijnhuizen in cijfers
FOM-Rijnhuizen is geopend in 1959. Er werken 160 medewerkers en 35 gastonder zoekers. Het budget was in 2009 14 miljoen euro. Het instituut heeft 4 afdelingen:
plasmafysica, plasma-wand-interacties, nanolagen oppervlakte- en interfacefysica
en productie en gebruik van terahertz-straling.

Vermoedelijk gaat het om een paar
miljoen euro.
De verplaatsing van FOM-Rijnhuizen uit
Nieuwegein is regelmatig besproken. De
kiem van de discussie is gelegd toen het
FOM-bestuur in 1958 voor het statige
landgoed Rijnhuizen koos. Het alternatief was de aankoop van een stuk grond
in de Johannapolder, naast het nieuwe
terrein van de Universiteit Utrecht - nu de
Uithof. De eerste directeur van het instituut, Kees Braams, schreef het bestuur
dat Rijnhuizen een prachtig, representatief terrein was, maar dat het wel ver
van de universiteit lag. ‘Daardoor zal het
minder makkelijk
zijn om hoogleraren
en studenten van de
Universiteit bij het
FOM-project te
betrekken. Vooral de
ongeorganiseerde,
incidentele contacten,
waardoor een klein
researchcentrum kan
profiteren van een
groot, worden door de
afstand bemoeilijkt’,
aldus Braams
destijds.
De ‘ongeorganiseerde, incidentele
contacten’ van Braams heten in 2010
‘synergievoordelen’, maar zijn analyse
staat nog recht overeind. “Huisvesting op
de campus zal de synergie tussen de
universiteit en het instituut versterken”,
voorspelt Van de Sanden. “Het nieuwe
instituut zal profiteren van de bredere
onderzoeksomgeving”, zegt FOM-directeur Van Saarloos. “Ze zitten straks ook
dichter op de studenten”, aldus Van Duijn.
De twee verloofden werken nu al nauw
samen op het gebied van kernfusie,
plasmafysica en dunne lagen. Maar
volgens Aart Kleyn, directeur van FOMRijnhuizen, heeft de verhuizing pas
meerwaarde als er gemeenschappelijk
nieuwe onderzoeksthema’s worden ontwikkeld. “Waarom zou je naast je zuster
gaan wonen, als je haar toch al heel vaak
ziet? Het gaat niet om wat we al samen
doen, maar wat er bij komt als je zo dicht
bij elkaar zit.” Hoe dat gezamenlijk
onderzoek vormt krijgt, is nog niet duidelijk. Mogelijk brengt de TU/e hoogleraren
onder bij het instituut of komt er een
gezamenlijke onderzoeksgroep.

“Het gaat niet om
wat we al samen
doen, maar wat er
bij komt als je zo
dicht bij elkaar
zit”

Het energieprobleem is here to stay, aldus
hoogleraar Plasma & Materials Processing
Richard van de Sanden, de inhoudelijke
kartrekker van het Eindhovense bod op
FOM. “De universiteit ziet energie als
belangrijk thema en heeft net het Eindhoven Energy Institute opgericht. Wat is er
dan mooier dan een FOM-instituut op de
campus dat ook energie-onderzoek doet?”
De verhuizing van een compleet natuurkunde-instituut is een zeldzaamheid. Het
afbreken en weer opbouwen van de
opstellingen wordt een ingewikkelde en
dure klus. FOM schatte de bouwkosten
voor een nieuw laboratorium in 2007
alleen al op vijftig miljoen euro, exclusief
de grond. Daar komt de verhuizing en het
sociaal plan bij. Het grootste deel van die
kosten komt voor rekening van FOM,
NWO en hopelijk ook OCW, aldus Van
Saarloos. De TU/e stelt gratis een stuk
grond ter beschikking en het gebruik van
voorzieningen als de bibliotheek, ict,
cleanrooms, de technische diensten en
parkeerruimte. “De universiteit biedt
geen cash, dat zou het ministerie van
OCW ook niet goedvinden. Maar de
gemeente en de provincie zijn bereid bij
te dragen”, vertelt Van Duijn. Het nieuwe
instituut is namelijk niet alleen goed voor
de uitstraling van de regio, het biedt ook
werkgelegenheid. De rector wil niets
kwijt over de hoogte van de bijdrage.

Ook de nieuwe thema’s van het onderzoek van het FOM-instituut voor energieonderzoek staan nog niet vast. Van de
Sanden noemt zonnecellen, solar fuels,
energieconversie en batterijtechnologie
als mogelijkheden. In ieder geval zullen
kernfusie en plasma-onderzoek een
belangrijk thema blijven. Dat is waar
FOM-Rijnhuizen voor is opgericht. Eind
jaren vijftig werd het onderzoek naar
kernfusie vrijgegeven: Engeland, Amerika en de Sovjet-Unie waren er geen van
allen in geslaagd een fusiereactor te
bouwen. Nederland stapte in en richtte in
1958 het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen op. Maar een plasma
van 150 miljoen graden Celsius zwevend

opsluiten bleek een heksentoer. In ZuidFrankrijk wordt nu pas ITER gebouwd, de
eerste reactor die netto energie op moet
leveren. FOM-Rijnhuizen doet onder
meer onderzoek naar hittebestendige
wandmaterialen voor fusiereactoren en
diagnostieken om het hete fusieplasma
door te meten.
Eind jaren negentig verbreedde FOMRijnhuizen zijn werkterrein. Het instituut bouwde de infraroodlaser FELIX en
begon met onderzoek naar optica voor
extreem ultraviolet licht. Tegenwoordig
maakt het instituut de beste spiegels voor

dit golflengtegebied. Deze worden door
het Veldhovense hightechbedrijf ASML
gebruikt in hun nieuwste chipmachines.
Dit onderzoek komt mee naar Eindhoven.
De infraroodlaser niet, die gaat naar de
Radboud Universiteit Nijmegen.
FOM wil vanuit Eindhoven ook een coördinerende rol spelen in het nationale
energie-onderzoek, zoals het FOM-instituut Nikhef dat doet voor hoge energiefysica. Van Saarloos wil een energieweb
weven met onderzoekers op locatie
medewerkers van het energie-instituut
die bij universiteiten of bedrijven zijn
gehuisvest.
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FOM en TU/e

naar campus
Misschien dat binnenskamers de
messen worden geslepen, maar de
onderhandelaars geven vooralsnog
de indruk op een roze wolk te zitten

Het verhuizen van FOM-Rijnhuizen is
niet te vergelijken met het verhuizen van
een universiteitslaboratorium. Het instituut doet onderzoek dat voor universiteiten een maatje te groot is. Zo heeft
FOM-Rijnhuizen net Magnum-PSI
gebouwd, een experiment om de interactie tussen hete plasma’s en materialen
te bestuderen. Het apparaat vult een hele
hal. “Die opstelling verhuis je niet in een
week”, zegt directeur Kleyn met gevoel
voor understatement. Hij vertelt dat de
beslissing van het FOM-bestuur om te
verhuizen als een bom is ingeslagen bij
het personeel. “De wetenschappelijke staf

ziet het genuanceerd, zij zien ook de
voordelen. Maar voor de rest van het personeel spelen vooral de praktische conse-

Het is het FOM-bestuur dat de beslissing
neemt het instituut te verplaatsen, niet de
directeur van FOM-Rijnhuizen. Kleyn

de beslissing van het FOM-bestuur
om te verhuizen is als een bom
ingeslagen bij het personeel
quenties. De helft van de medewerkers
komt nu op de fiets”, vertelt directeur
Kleyn.

ziet het opbouwen van een FOM-instituut
voor energie-onderzoek als zinvol, maar
voor hem was de noodzaak van verplaat-

sen minder evident. “Veel hangt af van de
uitwerking. Je kunt dit heel verstandig
implementeren, of minder optimaal. Los
van de toekomstplannen is het van groot
belang wat het budget voor de verhuizing
zal zijn - en dat is op dit moment nog
helemaal niet duidelijk.” Bij Kleyn geen
beeldspraak over verloven of trouwen; het
FOM-bestuur en de TU/e zien een
prachtige toekomst voor een nieuw instituut, maar hij ziet ook de lastige periode
die zijn personeel tegemoet gaat./

.
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Mensen

by e-mail (cursus.dpo@tue.nl), or by telephone
(2520).

Dienst Interne Zaken

Workshop TRD56 ‘Supervision of PhD
students’

Maandag: penne ‘al Arabiata’; Griekse rundertartaar,
skin off wedges, broccoli; visschotel ‘Neptunus’,
pommes duchesse, gegrilde groente mediterraan.

The workshop ‘Supervision of PhD students’ will
be offered on Thursday April 22nd 2010 from
10.00 – 17.00 hours. The course is aimed to explore
the factors for success in the supervision of PhD
students.
In the workshop you will be provided with tips and
exercises aimed at achieving the successful supervision of researchers. Time will be spent on the
planning of the research project, monitoring the
progress and training yourself in leadership and
interview techniques. Participants will have an active
role during the course. Participation by teaching
staff of the TU/e is free of charge.

Maaltijden Auditorium

Dinsdag: aardappel-courgetteschotel; cordon blue,
friet, erwten en wortelen; kalfstartaar in roomsaus,
halve kriel in de schil, prei á la crème.
Woensdag: Thaise rundercurry, witte rijst; koolvis
in citroenkruidensaus, aardappelkroketten, groentemacedoine; kipfilet ‘Toscane’, gevulde aardappelrolletjes, mediterrane brunoise.
Donderdag: tortelloni gratin formaggio; gebraden
kipfilet, jus, gekookte aardappelen, spinazie;
varkenshaas, stroganoffsaus, steakhouse frites,
luxe gemengde salade.

Education & Training Unit

Course TRD52 ‘Supervising master
students’ for departments B, IE&IS
and ID
The course ‘Supervising master students’ for teachers
and PhD students (experienced and inexperienced
supervisors) for departments B, IE&IS and ID, will
be offered on Monday April 12th and Thursday April
15th 2010 from 13.30 - 17.00 hours. The course is
aimed to improve and systemize the way in which
supervisors guide their students during their graduation projects. The course consists of short introductions, exercises and discussions. Participants will
have an active role during the course. Participation
by teaching staff of the TU/e is free of charge.
More information can be obtained from Janneke van
der Loo (phone 3117) or at OWinfo.tue.nl. You can
register for the course by Internet (Studyweb.tue.nl),

More information can be obtained from Janneke van
der Loo (phone 3117) or at OWinfo.tue.nl. You can
register for the course by Internet (Studyweb.tue.nl),
by e-mail (cursus.dpo@tue.nl), or by telephone (2520).

Promoties
Ir. M. Mohammadi verdedigt op woensdag 31 maart
haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Empowering Seniors through Domotic
Home Integrating intelligent technology in senior
citizens' homes by merging the perspectives of
demand and supply’. Mohammadi promoveert
aan de faculteit Bouwkunde. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.J.N. Lichtenberg en prof.ir. J.M. Post.
Dipl.-Ing. M. Hunger verdedigt op donderdag 1 april
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘An integral design concept for ecological Self-Compacting Concrete’. Hunger promoveert aan de faculteit Bouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. H.J.H. Brouwers.

Course ‘Coaching students’
The course TRD28 ‘Coaching students’ will be
offered on 27 April 2010 from 13.30 – 17.00 hours.
This training course discusses the tasks of the coach
and it devotes attention to a number of coaching
skills, such as conversation techniques and giving
constructive feedback, so that teachers can adapt
their coaching approach to the needs of the students.
Participation by teachers or TU/e staff who will be
coaching students is free of charge. This course is
also part of the BKO training program.
More information can be obtained from Janneke van
der Loo (phone 3117). You can register for the course
by Internet (www.tue.nl/educational_training) by
e-mail (cursus.dpo@tue.nl), or by telephone (2520).

Studentenleven

gesteund met een gift van 400 euro; het Dispuut
La Dona e Mobile heeft het evenement ‘IJsvrij! De
Winterspelen’ georganiseerd en kreeg hiervoor een
gift van 1.000 euro; Dekate Mousa met een gift van
200 euro voor een professionele Photoshop-cursus
voor haar leden; de ESSF voor de organisatie van het
Studenten Sportgala 2010 met een gift van 300 euro;
Groep-één, die het initiatief heeft genomen een buitenmeubel voor de TU/e-campus te laten ontwerpen door
studenten van de faculteit Industrial Design en 1.000
euro krijgt voor de voorbereidingskosten; de ESSF
met een garantstelling van 150 euro bij een eventueel
tekort van het NSK Stef Stuntpiloot; Nayade organiseert de International Student Swimming Meet en
krijgt hiervoor een gift van 450 euro; Attila wordt
gesteund met een gift van 260 euro voor de organisatie van een groot internationaal korfbaltoernooi.
Meer informatie op www.tue.nl/sfse/. Voor het
indienen van een verzoek om financiële steun
of info kan men terecht bij de adviseur van het
Bestuur SFSE, Mw. Elly van den Broek-Dingen,
Studentensportcentrum, O.L. Vrouwestraat 1,
5612 AW Eindhoven (tel. (247 41 82), e-mail:
p.v.d.broek.dingen@tue.nl

Vacatures

Stichting Fonds Studentenvoorzieningen Eindhoven
Gehonoreerde aanvragen

Het fonds heeft onlangs aanvragen gehonoreerd
van: ESMG Quadrivium met een gift van 900 euro
voor de organisatie van een project-concert; de
Stichting Virus met een gift van 1.000 euro voor
het StuKaFest-festival 2010; de A.S.V. SSRE, die
500 euro krijgt voor het organiseren van het NK
Beleidsdebatteren; de Avalanche Boarders, die 500
euro ontvangen voor het aanschaffen van materialen; studievereniging Cheops krijgt een gift van
500 euro voor de organisatie van het Qafé; de E.S.H.
Da Vinci organiseert de ‘3Dchallenge’ en wordt

Promovendus Responsieve Vloeibaar Kristallijne
Netwerken Faculteit ST V37.1100 1,0 4 jaar Schaal
27 CAO Nederlandse Universiteiten Promovendus.
Projectmanager DH V85.1099 1,0 1 jaar met uitzicht
op vast dienstverband Schaal 12 CAO Nederlandse
Universiteiten.
Secretaresse (1,0 fte) Faculteit B V38.1101 1,0 een
jaar Schaal 6 CAO Nederlandse Universiteiten.
Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.

(Advertenties)

Daag jezelf uit in het
onderwijs én bedrijfsleven!
Academici krijgen intensieve training voor onderwijs en bedrijfsleven

Webspace nodig?
Solliciteer voor 2 april 2010!
Naar wie zijn we op zoek?
UÊiÝViiÌiÊL>ÉÀiViÌÊ>v}iÃÌÕ`iiÀ`iÊ>V>`iVÊ
UÊ`iÊ`iÊÕÌ`>}}ÊÛ>Ê iÌÊ`iÀÜÃÊiÊLi`ÀvÃiÛiÊ>>}>>Ê
UÊiÊ`iÊÛ>>À`} i`iÊÛ>ÊiiÊiÀ>>ÀÊiÊi`iÀÊÜiÊÌÜii
Wat bieden we?
UÊiiÊÌÜii>À}Ê«À}À>>ÊÛ>Ê`iÀÜÃÊiÊLi`ÀvÃiÛiÊ
UÊ`ÀiVÌÊÛÀÊ`iÊ>ÃÊ
UÊiiÊÌiÃiÛiÊ«i`}ÊÌÌÊiiÀÃÌi}À>>`ÃÊiÀ>>ÀÊ
UÊiiÊ }Ü>>À`}Êi`iÀÃV >«Ã«À}À>>ÊiÌÊ iÌÊ
UÊLi`ÀvÃiÛiÊ
UÊÌ>iÌÌÜi}ÊiÊLÀi`iÊÀlÌ>ÌiÊ
UÊiiÊÕÌÃÌii`iÊL>ÃÃÊÛÀÊiiÊV>ÀÀmÀiÊÊ iÌÊ`iÀÜÃÊiÉvÊ
UÊLi`ÀvÃiÛi

Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

Ben jjijj de ondernemende
student die een
vliegende start
wil maken?

Meer weten en solliciteren?
>Ê>>ÀÊÜÜÜ°iiÀÃÌ`i>Ã°t
Participerende bedrijven

LIOF YEAH! is een initiatief van NV Industriebank LIOF
in samenwerking met Fontys Hogeschool - Hogeschool Zuyd Maastricht University o.a. Rabobank - Vodafone - RSM Wehrens,
Mennen & de Vries - Unilogic - Zuiderlicht - WijLimburg - Web 3 ITC Herman Miller - Schrijen-Lippertz - Limburg Onderneemt LIOF Business Centers.

www.eerstdeklas.nl
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Apologies by TU/e
Executive Board to
University of Twente
Friday March 19 the Executive
Board of TU/e has apologized
in writing to the chairman of
the University Council of the
University of Twente (UT) for
not informing the UT Executive
Board in good time about the
switchover of professor Hans
Kuipers and three of his colleagues.
On Wednesday night March 17
the Executive Board of the three
TUs had convened an expedited
meeting at the Utrecht Grand
Hotel Karel V to clear the air
between TU/e and the UT.
According to the letter to drs.
Frits Lagendijk, chairman of the
Twente University Council, an
open-hearted conversation has
led to the finding that two arguments are of crucial importance in the event of a moveover made by a scientist. On
the one hand, there is the position of the scientist involved,
who in view of the delicate situation would like talks about a
possible move to be dealt with
confidentially. On the other
hand, administrative responsibility renders it undesirable that
a partner institution, in this case

being the UT, is presented with a
fait accompli. The relative weight
of these two arguments varies as
discussions about a switchover
progress. If the latter argument
gains importance, drs. Dirk Jan
van den Berg, Board chairman of
Delft University of Technology
and of the executive board of the
3TU.Federation, posits that there
may at some point be a ‘tilting
moment’, when the TU/e
Executive Board should have
decided to inform its colleagues
in Twente. That moment was not
assessed properly by the
Executive Board of TU/e, which
caused the announcement of the
switchover to come too late. For
this
late
announcement
Executive Board chairman ing.
Amandus Lundqvist and Rector
prof. dr. ir. Hans van Duijn have
apologized to their Twente colleagues, who have accepted the
apologies.
For the future the three TUs want
to maintain their joint Strategy
memo. With a view to possible
cutbacks the letter stresses once
again that close cooperation at
this moment is of great importance. (HK)/

.

although unfortunately this
photo does not have any in it.
When taken?
During the 25-hour train
journey from Xining to Lhasa,
Tibet. This is the highest
railroad in the world, it runs for
almost 2000 km and it reaches
altitudes of over 5000 m.
What do we see?
The breathtaking scenery as
seen from the moving train.
I was quite surprised to see that
even in such harsh conditions
there are still quite some wild
animals like yaks to be seen,

Why taken?
On the train there is no better
way to spend your time than
by looking outside and taking
photos. Any sort of physical
activity will quickly tire you out
because the air only contains
56 percent of oxygen compared
to sea level. (HB)
Do you have a nice/weird/funny/
beautiful picture that you want to share?
Contact us at Engcursor@tue.nl

Both come from Venezuela, from the city of Maracaibo. They did not know each other before
meeting in the Netherlands, and now they are both conducting PhD research with the
Chemical Engineering and Chemistry Department. Maria Leon Matheus (27) and Youseli
Gonzalez Lemus (33) are genuine ‘Maracuchas’. “People from Maracaibo always talk slightly too
loud, and are very boisterous. So are we. During lunch we regularly attract people’s attention.”

Youseli

Photos:
Bart van Overbeeke

In fact they are not a duo, but a trio: there are
altogether three PhD candidates from Maracaibo
with the Chemical Engineering and Chemistry
Department, and the three of them are inseparable. Today we are talking to Maria and Youseli.
Maria: “When I arrived at TU/e, I asked straight
away if there were any other Maracuchas. People
from Maracaibo have recognizable characteristics:
they are all very lively and extravert, and have a
similar sense of humor.” Youseli: “Once a week
we go out for lunch with a number of Latin
American PhD candidates from the university.
We stand out there as well: people think we speak
a funny kind of Spanish, as we have a specific
dialect.”
Apart from the similarities there are differences
as well. Maria: “Youseli is very clever and very
stable. I decide things hoping for the best, while
she really thinks about them. She is also very
caring. She always knows how we are doing.”
Youseli: “Maria is a very sweet girl. She has a

Maria

great sense of humour and is open to new people.
She has friends from Jordan, India et cetera.”
Maria and Youseli miss many things from
Venezuela. Maria: “We miss friends, relatives,
the food and the weather.” Youseli: “What I also
really miss, is my car. I just can’t get used to a
bike. The first day I was so scared that I walked to
university while holding my bike. When we ride
to work together we hardly speak at all, because
we need to focus on riding our bikes. Especially
when there was so much snow, it was terrible.”
The two PhD candidates do think that the things
they miss are balanced by what they are getting
in return: Maria: “There are better opportunities
here, the quality of education is higher and at
night a girl can still walk along the street alone
safely.” However, there is one thing that both
know for sure: during their old age they will live
in Maracaibo. (HB)

FOM Institute for Plasma Physics
intends to move to TU/e
The FOM (the Foundation for
Fundamental Research on
Matter) intends to move its
Institute for Plasma Physics
Rijnhuizen to the TU/e campus.
With a workforce of some 150
the FOM institute intends to
expand and considers Eindhoven
the best location for that ambition. The move, which will
take it to a new building at the
present location of De Werf,
must be completed within 4
to 5 years.
The FOM has decided on Eindhoven on account of the expected
synergy benefits with the energy
research present within TU/e, as
with the Eindhoven Energy
Institute, which is to be started
before long. In addition, the
FOM hopes to establish stronger
ties with education and to
enhance the possibilities for
training young scientists. There
were five universities competing
for the accommodation of the
institute. In its bid, TU/e was
supported inter alia by the municipality of Eindhoven and the

province of North Brabant. Over
the next few months the FOM
will be conducting negotiations
with the parties involved; it expects
a final decision to be reached by
the middle of May.
The institute, at present still
accommodated in Nieuwegein,
will be developed in Eindhoven to
become a FOM Institute for
Energy Research. According to
the FOM, intentions are for the
renewed institute to become the
central axis of a joint venture with
university working parties and
national as well as international
partners in the area of fundamental energy research. An
entirely new building will be
erected for the institute on the
TU/e campus, which will be
linked with the Applied Physics
Department.
“Of course it is fantastic that the
FOM institute is coming to
Eindhoven”, is the first reaction
of TU/e professor Richard van de
Sanden, who has carried the load
for the Eindhoven bid vis-à-vis
the FOM. “This will more emphatically put the issue of Energy, a

major challenge for the coming
decades, on the map of our
region. The institute will focus
especially on fundamental matters, and conduct daring research
on priority areas that have already
been broached in Eindhoven
-think of solar cells and nuclear
fusion- as well as on new subjects
such as Solar Fuels.”
“The flag at TU/e will be flown at
full-mast. It is great news for the
Brainport region and for TU/e”,
says TU/e Executive Board
spokesman Peter van Dam. “This
move will make a tremendous
contribution to the realization of
one of TU/e’s strategic objectives:
building up an internationally
prominent
education
and
research center in the area of
sustainable energy.”
A small section of the FOMRijnhuizen will not be moving
to Eindhoven, for that matter.
The infrared free-electron laser
facility FELIX/FELICE, which
counts approximately twelve staff
members, will go to Radboud
University Nijmegen. (IJ)/

.

Sports card-free week
This week
’s photog
rapher: Iv
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In the week from March 29 to
April 2 it will not be necessary for
anyone who wants to take part in
any of seventy different sports at
the Student Sports Center to buy
a sports card. You can decide on
well-known sports like (indoor)

football, volleyball, judo,
swimming, athletics, rugby or
speed skating, while Pilates, t’ai
chi, capoeira, salsa, zumba and
cardio core also belong to the
offer during this special week.
In addition, there are special

introductory training sessions at
the clubs that you can take part in.
See www.essf.nl for the program.
Have you become enthusiastic
after this week? As of May 1 a
sports card for the rest of the year
only costs 25 euros.
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Ir. Wim Bens, vertrekkend directeur Innovation Lab:

“Ik ben een bouwer, geen beheerder”
Interview/Han Konings
Foto/ Bart van Overbeeke
Voor zijn doen zit Wim Bens al
extreem lang op dezelfde
plek. Ruim zes jaar geleden
ging hij aan de slag als
directeur van het Innovation
Lab van de TU/e. Eind deze
maand neemt hij afscheid.
“Normaal blijf ik nooit ergens
langer dan vier jaar en begint
het na twee jaar al te jeuken.”
Een gesprek over de valorisatieparagraaf, excuusmkb’ers, de ideale technostarter en het belang om in
het College van Bestuur een
vierde lid op te nemen die de
commerciële belangen van de
universiteit behartigt.
Die laatste positie in het CvB had Wim
Bens, die wiskunde heeft gestudeerd aan
de TU/e, een aantal jaren geleden zelf
wel willen innemen. Hij is er vast van
overtuigd dat de tweede en derde geldstroom de komende jaren alleen nog
maar in belang zullen toenemen. Daarom
is er volgens hem een extra bestuurder
nodig die zich speciaal daarop richt. “De
eerste geldstroom (de directe bekostiging
van de universiteit door de overheid, red.)
zal natuurlijk nooit helemaal verdwijnen,
maar over enkele jaren zal de verhouding
tussen deze geldstroom en de tweede en
de derde geldstroom wel ongeveer fiftyfifty zijn”, zegt Bens. “Ik had binnen het
CvB graag de rol van Chief Commercial
Officer willen vervullen, maar daar was
men het destijds niet mee eens. Ik heb
overigens nog steeds de ambitie om ooit
deze positie te bekleden.”
Zes jaar geleden haalde collegevoorzitter
ing. Amandus Lundqvist hem naar
Eindhoven om het Innovation Lab op
poten te zetten. “Mijn eerste vraag was
hoeveel geld daarvoor beschikbaar was.
Dat was er niet en mijn eerste opdracht
was om geld binnen te halen. We begonnen met een groot Stimulus-programma
en van het ministerie van Economische
Zaken kregen we anderhalf miljoen euro.
Inmiddels zit ik hier al weer zes jaar en
dat is lang voor mijn doen. In het begin
was het pionieren en bouwen. Ik ben ook
iemand van gas geven en snel iets neerzetten. Meer een bouwer dan een beheerder. Deze hele materie was echter zo
nieuw, taai en spannend voor de TU/e, dat
het heel wat inspanning kostte om het
van de grond te krijgen.”
Bens ging aan de slag met United Brains;
een samenwerking die ooit was opgestart
tussen de TU/e, Fontys en de Design
Academy, om het midden- en kleinbedrijf
van dienst te zijn. “Dat samenwerkingsverband was echter gesneuveld en de
Design Academy was eruit gestapt.
Met Fontys zijn we ermee doorgegaan en
we hebben er een stichting van gemaakt
waarbij ook het ROC en TNO zich aangesloten hebben. Het functioneert nu
uitstekend als een front-office waar het
mkb terecht kan met vragen en projecten.
Het imago van de TU/e bij het mkb was
destijds slecht. We waren in hun ogen een
club waar maar rare mensen rondliepen
met een totaal eigen vocabulaire.

“Vaak komt er een soort excuus-mkb’er
voor in een subsidievoorstel”

De horizon van de universiteit liep volstrekt niet in pas met die van het mkb.
We hebben de afgelopen jaren vraag en
aanbod via United Brains goed weten te
matchen. Nu komen er jaarlijks enkele
honderden projecten uit voort. Qua derde
geldstroom stelt het niet veel voor, bij
elkaar zo’n twee miljoen, maar we staan
nu wel goed te boek bij de kleinere ondernemers. Zoiets spreekt zich ook rond en
je ziet inmiddels vergelijkbare initiatieven
ontstaan in andere delen van Nederland.
Het bezorgt de TU/e voor zeer weinig
middelen een positief imago, ook bij de
provincie en bij EZ.”

moeten die cirkel gesloten houden.
Dat betekent eerder beginnen met
lobbyen en met de acquisitie. Of je moet
proberen om zelf invloed te krijgen op
de projecten die worden uitgeschreven.
Dat kan door eigen wetenschappers
benoemd te krijgen in de commissies die
bepalen welke projectlijnen er worden
uitgezet. Bijvoorbeeld door de provincie
of door EZ. Die mensen zitten er vaak
al in, alleen weten wij dat nog niet. Als
je het weet, kun je zo iemand met een
gerichte boodschap op pad sturen.”
Het Innovation
Lab probeert ook
meer grip te
krijgen op de subsidievoorstellen die
door de faculteiten
en wetenschappers
worden ingediend.
“Natuurlijk bemoeien we ons niet met de inhoudelijke
kant van die voorstellen, dat blijft altijd
een zaak van de wetenschapper zelf. Maar
we kunnen ze wel vertellen wat de subsidieverstrekker graag in dat voorstel ziet
terugkomen. Vaak komt er een soort
excuus-mkb’er in voor. Wij kunnen daar
een echte samenwerking van maken.
Daarmee is een voorstel ook direct een
stuk kansrijker. Wij stellen ook de vragen
die een beoordelaar van de provincie of
van EZ gaat stellen. Zeer belangrijk is ook
de valorisatieparagraaf in een voorstel.
Wat is het verwachte rendement dat een
investering gaat opleveren? Als je dan opschrijft dat het al twee proefschriften en
drie artikelen heeft opgeleverd, heb je het
niet begrepen. Want dan heb je het over
publiceren en niet over valoriseren.”
Bens is trots op wat hij met zijn mensen
de afgelopen zes jaar heeft weten op te
bouwen. “Uit het veld, maar ook van EZ,
hoor ik dat wij in Nederland op dit vlak als
nummer één worden gezien.” Ook over
de ontwikkelingen bij Incubator 3+, waar
hij algemeen programmamanager van is,
is hij tevreden. “De afspraak uit 2005 om
in vijf jaar tijd driehonderd technostarters
op weg te helpen, komen we na.
Natuurlijk hebben niet alle driehonderd
het gehaald. Bij de helft gaat het licht

“Ik heb nog steeds
de ambitie om in het
CvB te komen”

Naast United Brains
was bij de Dienst
Algemene Zaken
ook een groep
mensen actief die
zich bezighielden
met het binnenhalen van subsidies, met licenties, contracten en zaken als intellectueel eigendom. Bens: “Die groep, onder leiding van
Gerard Verschuren, hebben we verder uitgebouwd met twee juristen, een octrooigemachtigde en vijf projectmanagers. Bij
dit deel van het Innovation Lab kun je
spreken van technology transfer in de
klassieke zin van het woord. Het andere
deel van het Innovation Lab houdt zich
bezig met het tot wasdom brengen van
projecten, met het programma Incubator
3+ voor technostarters en met onderwijs
dat gericht is op ondernemerschap.
Eigenlijk bestaan er twee Innovation Labs.”
Volgens Bens is een belangrijke taak
van de groep van Verschuren om ook op
tijd na te denken over de periode na het
aflopen van een project. “Een project
van de grond krijgen kost veel tijd.
Het lobbyen, het opzetten van een netwerk,
het schrijven van een projectplan en dat
weer diverse malen moeten bijstellen.
Daar ben je al snel twee jaar mee kwijt.
Een wetenschapper heeft de neiging om
pas over het vervolg te gaan nadenken
wanneer dat traject helemaal is afgesloten.
Met het risico dat hij belangrijke onderzoekers uit zijn groep dan al weer heeft
weggestuurd. Onze projectmanagers

uiteindelijk toch niet aan. Daar zijn
veel redenen voor. Van de resterende
honderdvijftig starters lukt het er negentig niet om iets substantieels van de
grond krijgen. Blijven er zestig over,
waarvan er dan vijfenveertig doorgroeien
tot een klein hightech bedrijfje, dat nooit
veel groter wordt dan vijftien werknemers.
Die houden er wel een goede boterham
aan over. Vijftien bedrijven breken uiteindelijk door, die hebben echt potentie.
Een mooi voorbeeld is Novameer, het
bedrijf van Bart Kranz, die vijf jaar geleden
afstudeerde aan de TU/e. Kranz verkocht
eind 2009 zijn bedrijf, dat een nieuw
composietmateriaal ontwikkelde, voor elf
miljoen een groot Japans bedrijf. Dat zijn
ook leuke voorbeelden die je aan vwo’ers
kunt laten zien, die vaak niet weten wat je
allemaal met een technische opleiding
kunt bereiken.” De beste technostarters
zijn volgens Bens degenen die al enkele
jaren ervaring hebben opgedaan in het
bedrijfsleven. “Die hebben in die vier
tot vijf jaar al de fouten gemaakt die ze
als eigen ondernemer niet meer zullen
maken. Met die alumni moet de universiteit rond die tijd weer in gesprek zien
te komen.”
Bens zelf is inmiddels al aan de slag
als algemeen directeur van het Dutch
Institute for Advanced Logistics
(Dinalog). “Een mooie nieuwe uitdaging,
waar ik ook weer volop kan gaan
bouwen.” De komende vier jaar is er in
totaal zestig miljoen beschikbaar om
aan de A16 bij Breda een Supply Chain
Campus te bouwen, waarbij ook de TU/e
participeert in een topinstituut op het
gebied van logistiek en supply chain
management. Maar wie weet keert Bens
over een aantal jaar weer terug naar
Eindhoven om alsnog zijn begeerde
plek in het CvB in te nemen. /

.

Woensdag 31 maart neemt Wim Bens officieel
afscheid van het Innovation Lab. Van 16.00 tot
17.00 uur spreekt hij onder meer zelf en wordt
zijn opvolger Steef Blok voorgesteld in de
Blauwe Zaal van het Auditorium. Na afloop is
er een borrel.
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Blauwe gehaktballen en roze koffie: KLEUR!
Een Ferrari hoort rood te zijn,
een gehaktbal niet blauw. Roze
vloeistof in een koffiekopje is
verdacht, in een cocktailglas
ziet het er feestelijk uit.
Kleuren roepen gevoelens,
associaties en reacties op en
ze beïnvloeden mede de sfeer
of de aantrekkingskracht van
een product. Ontwerpers gaan
bewust met kleur om, maar
welke rol spelen psychologie,
tijdgeest en cultuur daarbij?
Op deze vragen probeert de
expositie KLEUR! een antwoord
te geven, vanaf 27 maart bij het
Designhuis.
Toen beeldend kunstenaar Erik
Hobijn met zijn ‘Chemobar’
door de wereld trok, maakte hij
in deze mobiele hightech cocktailbar vreemd uitziende borrels.
Bezoekers die er voor het eerst
iets bestelden, nipten voorzichtig
en met grote aarzeling aan de
onconventioneel gekleurde
drankjes. Je eet en drinkt immers
niet alleen met je mond, ook
met je hoofd. Soms verwijst
een bepaalde kleur naar een conventie of afspraak. Zo betekent
rood ‘gevaar’ of ‘attentie’ bij een
brandslang of een achterlicht.
Paars in de katholieke kerk
verwijst naar rouw.
Maar vaker, zeker in het dagelijks
leven, verwijst kleur naar associaties van ‘hoe iets hoort te
zijn’: roze vloeistof in een
koffiekopje klopt niet, in een
cocktailglas wel. Daar spelen
(product)ontwerpers op in. Wie
er mee kan spelen zoals Hobijn,
die conventies wil doorbreken of
die conventie bewust wil maken,
maakt anders gebruik van kleur.
Kunstenaars gebruiken kleur in
alle vrijheid of als uitgangspunt
voor hun ontwerp, industrieel
designers of ontwerpbureaus
zitten juist veel meer aan
conventies en branding vast.
De expositie ‘KLEUR!’ toont een

Meesterlijke dialoog
Zita Swoon en dans
In de jaren negentig, de bloeitijd
van de Antwerpse rockscène,
richtte Stef Kamil Carlens de band
Zita Swoon op. In een geheel
eigen sound mengen zich pop,
blues, funk, soul, disco, AfroCubaanse ritmes en rauwe rock.
Zita Swoon heeft een ijzersterke
live-reputatie en is daarbij nooit
bang om iets nieuws te brengen.
Ook nu weer, met ‘Dancing with
the Sound Hobbyist’. Hiervoor
werkt Carlens samen met een van
de bekendste choreografen van
de moderne dans: Anne Teresa
De Keersmaeker en haar dans gezelschap Rosas. In de nieuwe
samenwerking vindt Rosasdanser Simon Mayer moeiteloos
zijn plek tussen de bandleden.
Die spelen, grotendeels akoes -

veelheid aan kleuren en welke
gevoelens, associaties en
reacties ze oproepen. Talloze
voorbeelden zijn er te zien,
onder meer in werk van Raw
Colour, Hilbert Tjalkens en
Vera Teunen, Tejo Remy & René
Veenhuizen. Er zijn ontwerpen
uit de collecties van Van Besouw
Tapijt, Koninklijke Mosa,

tisch, nooit eerder gehoorde
composities. ‘Dancing with the
Sound Hobbyist’ wordt zo een
meesterlijke dialoog tussen twee
grootheden uit verschillende
disciplines, tussen beweging
en klank, beeld en geluid.
Cursorlezers krijgen voor deze
voorstelling het tweede kaartjes
gratis. Bij reservering van tickets
(via bespreekbureau@muziek
centrum.nl) vermelden ‘2 voor 1
Zita Swoon’. De introducee
betaalt alleen de servicekosten
van drie euro, inclusief pauze drankje. (GV)
Muziekcentrum Frits Philips,
woensdag 31 maart, 20.15 uur.

Tichelaar Makkum en Royal
Leerdam, het Van Abbemuseum
en het Graphic Design Museum
(Breda). (GV)/

.

Het Designhuis is te vinden op het
Stadhuisplein van Eindhoven. De expo
loopt van 27 maart tot en met 12 september. Zie ook: www.designhuis.com

“Kapitalisme is een systeem van geven en nemen, vooral van nemen”
Ongebreidelde hebzucht,
dat heeft het Amerikaanse
kapitalisme vooral gebracht,
betoogt regisseur Michael
Moore. En hij geeft voorbeelden te over in zijn
nieuwste documentaire
‘Capitalism: A Love Story’
uit 2009. De film leverde
hem een tweede Oscar op en
wederom de Gouden Leeuw,
de hoofdprijs van het filmfestival van Venetië.
Een van de meest sprekende
scènes in de documentair is
waarin drie specialisten
proberen uit te leggen wat
financiële derivaten zijn, een
van de oorzaken van de kredietcrisis. De financiële genieën,
onder wie Marcus Haupt
-die vijftien jaar in de top van
zakenbank Lehman Brothers
werkte- en Harvard professor
Kenneth Rogoff, komen er niet
uit. Een globale definitie wil nog

wel lukken, maar als Moore om
voorbeelden en verduidelijking
vraagt, lopen ze vast.
Schrijnender wordt het als Moore
voorbeelden van ‘alledaagse’
hebzucht geeft: directeuren van
geprivatiseerde jeugdgevangenissen die rechters omkopen
om zoveel mogelijk criminele
jongeren hun kant op te sturen.
Of de ‘dead peasant life insurance’, een levensverzekering
die bedrijven afsluiten op werknemers, waardoor zij en niet de
nabestaanden forse bedragen
opstrijken bij onverhoeds overlijden. Tegelijkertijd krijgen
ze miljarden aan bonussen
uitgekeerd.
Moore begon aan ‘Capitalism’
tijdens zijn vorige documentaire,
‘Sicko’, over de misstanden in
de Amerikaanse gezondheidsdienst. De ‘methode Moore’ is
een mengeling van interviews
met ‘daders’ en gedupeerden,
televisie- en filmfragmenten en

een actievoerende Moore die voor
een groot bank- of overheidsgebouw staat, door de megafoon
roepend dat hij de verantwoordelijke ceo wil spreken. Die vorm
hanteert hij in al zijn werk en
kan wel eens vervelen. En toch,
hier werkt het weer. Subliem
zelfs, noemt Volkskrantcriticus
Bor Beekman de manier waarop
hij zijn materiaal verzamelt,
ordent en opdient. Bijvoorbeeld
in ontroerende fragmenten met
gedupeerden aan de keukentafel,
afgewisseld met bijvoorbeeld
een scène waarin hij rood-witte
politietape om Wall Street aanbrengt. Al zit de wereld iets complexer in elkaar dan Moore suggereert, hij kan wel met een paar
woorden de essentie neerzetten:
“Kapitalisme is een systeem van
geven en nemen. Vooral van
nemen.” (GV)/

.

Zwarte Doos, donderdag 25, dinsdag 30
en woensdag 31 maart, 20.00 uur.

Capitalism: A Love Story
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Prijs Eindhovense ‘Huisjesmelker van het
jaar’ voorlopig nog niet uitgereikt
De uitreiking van de prijs
voor de Eindhovense
huisjesmelker van het
jaar is voorlopig op niets
uitgelopen. Een delegatie
van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP,
toog woensdag naar
Verouden Beheer bv om
de prijs voor slechtste
huisbaas te overhandigen.
Het bedrijf zou een te hoge
huur vragen. Maar volgens
een woordvoerder hebben
de betreffende studenten
geen klachten ingediend
bij het bedrijf en bovendien zegt hij bereid te zijn
om te kijken of de huurprijs
bijgesteld
moet
worden. Daarom is afgesproken dat de zaak eerst
uitgezocht wordt alvorens
het bedrijf officieel uit te

roepen tot ‘winnaar’.
Het
ernstigste
geval
volgens ROOD is dat van
een
Italiaanse
TU/estudent.
Hij
betaalt
Verouden voor zijn kamer
van nog geen acht vierkante meter 325 euro. Volgens
een berekening van ROOD
aan de hand van het puntensysteem zou de kale huur op
80,41 euro mogen komen.
“Zelfs met alle overige
kosten erbij kom je dan op
niet meer dan zo’n 200
euro”, aldus Jouke de Boer
van ROOD. Veroudenwoordvoerder Jo van der
Velden begrijpt niet dat de
student dit niet zelf aangekaart heeft en noemt het
‘geen manier van werken’
van ROOD. Hij wil eerst
met de huurder zelf in
gesprek over de huurprijs.

De delegatie van ROOD neemt hun bezemtrofee voor huisjesmelker
voorlopig weer mee terug. Foto Bart van Overbeeke

Afgesproken wordt dat
beide partijen binnen twee
weken om de tafel gaan. De
prijs (een bezem, omdat de
kamer niet veel groter is
dan een bezemhok) gaat
voorlopig nog even mee

terug. “Als ze besluiten om
de huurprijs hetzelfde te
laten, tegen het puntensysteem in, dan reiken we
de prijs alsnog uit”, aldus
De Boer. (SK)/

.

Studenten Sportgala met Marcel Wouda
Wie zich de beste
Eindhovense studenten
sportploeg, sportvrouw
en sportman van het jaar
2009 mogen noemen,
wordt op maandag 29
maart bekendgemaakt in
De Zwarte Doos.
Tussen de genomineerden
(drie teams, vijf mannen
en vier vrouwen) staan op-

vallend weinig sporters die
niets met water te maken
hebben. Veel zwemmers
en roeiers zijn verkiesbaar.
Als ‘droge’ sportploeg
maakt alleen Concorde
Studenten Ruiters een
kans. Bij de mannen is
alleen wielrenner Kobus
Hereijgers op land te
vinden en bij de vrouwen
geldt dat voor Danielle

Pelle. Zij bowlt.
Tot 26 maart kunnen sportkaarthouders stemmen op
de genomineerden. Samen
bepalen zij zestig procent
van de verkiezing en de rest
is voorbehouden aan de
jury waarin in ieder geval
Studentensportcentrumdirecteur Wim Koch en
universiteitssecretaris
Harry Roumen plaats

hebben. Marcel Wouda,
voormalig topzwemmer en
nu zwemcoach van allerlei
toppers en talenten, komt
spreken op het sportgala en
zal ook één van de prijzen
uitreiken. (NS)/

.

Op www.essf.nl kan worden
gestemd op de genomineerden.

Odin trakteert bij eerste buitenborrel
Met voor het eerst een middag die droog en niet te koud is in
het zicht, besloot studievereniging Thor donderdag 18
maart dat er een buitenborrel moest komen. Samen met IEEE
Student Branch Eindhoven en Communicatiedispuut Odin
wilden ze de borrel houden op het veldje naast Corona. De
brandweer bracht hen op andere gedachten om overlast
voor spaceboxbewoners te beperken. Het grasveld achter
Impuls bleek geschikter. Eelco van Horssen, president van
Thor, is tevreden. “Al aan het begin van de borrel was het
gezellig druk en uiteindelijk waren er zo’n veertig á vijftig
mensen, een mooie opkomst. Odin deed ter gelegenheid van
de dertigste verjaardag een fustje bier.” In mei vieren IEEE
Student Branch Eindhoven en Odin hun zesde lustrumweek
met onder meer een meerdaagse excursie en een groot
feest. (NS)

Eindhovens team live
te volgen bij zeilrace
Team Eindhoven, bestaande uit 24 TU/e-studenten, hijst op tweede
paasdag de zeilen van
clipper De Morgenster
om zo snel mogelijk aan
te leggen in de Engelse
kustplaats Ipswich. Dat
proberen ook zeventien
andere zeilteams uit verschillende Nederlandse
studentensteden tijdens
de Race of the Classics.
Het Eindhovens schip zal
dit jaar live te volgen zijn
via internet op
www.teameindhoven.nl.
De Rees, zoals de wedstrijd
liefkozend wordt genoemd,
is verdeeld in drie zogenoemde
rakken.
Van
Rotterdam naar Oostende,
vandaar
naar
GrootBrittannië en als sluitstuk
terug naar IJmuiden,
waarna de schepen een
week later op zondag 11
april via het IJ Amsterdam
‘binnenvaren’.
De organisatie van Team
Eindhoven is in handen
van vijf Industria-leden.
Bedrijfskundestudent
Jasper Schuijbroek is één
van hen. Hij heeft de
website gebouwd waarop
de Morgenster live te
volgen zal zijn. “De
Morgenster is een dwarsgetuigde clipper-brik. Daar
staan de zeilen dus niet in

de lengte. Het is een tweemaster en hij is heel snel
bij gunstige wind, dat wil
zeggen wanneer hij aan de
wind ligt.” Schuijbroek
zegt dat het een misvatting
is dat er veel zeilervaring
vereist is om mee te varen
of dat je Bedrijfskundestudent moet zijn. “Mijn
zeilervaring is nul. Maar er
gaat een professionele
bemanning mee.” De
schipper en zijn Morgenster hebben het team al
leren kennen in januari
toen het schip nog ingevroren lag in de haven van
Den Helder. Wat voorbereiding betreft loopt alles
op schema. “De sponsoring is rond. We moeten
nog wat laatste zaken regelen, vooral proviand. En de
fusten bier niet vergeten.”
Het is de 22ste maal dat de
Rees gehouden wordt.
Vorig jaar deed voor het
eerst een team uit Eindhoven mee, dit won de Race
Achievement Award vanwege de goede organisatie
en Brabantse gezelligheid.
Dit
jaar
wil
Team
Eindhoven
graag
de
Challenge Cup winnen.
“Daarbij wordt de zeiltijd
gecompenseerd
naar
schipeigenschappen.
Want het zijn achttien
klassieke en onvergelijkbare schepen.” (NS)/

.

Open voor inschrijving:
Hajraa buitentoernooi

Was er in juni niet iets te doen met teams uit de hele
wereld, gras, ballen en feesten? Inderdaad, het internationale volleybaltoernooi van Hajraa. Op 18, 19 en 20 juni
zullen 480 teams uit binnen- en buitenland hun tentje
opzetten op de TU/e-campus voor een weekendje volleybal.
Studenten die willen meedoen, kunnen zich opgeven
met een team van minimaal zes personen. Voor 75 euro
per team ben je een heel weekend onder de pannen,
alleen consumpties moet je zelf betalen. Volgens
Caroline Balemans van de organisatie gaan de inschrijvingen erg snel. De uiterste inschrijfdatum is 21 mei,
maar vol is vol.
Meer informatie en inschrijven:
www.hajraabuitentoernooi.nl.

En hoe is het in Stockholm?

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun
studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het
verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van
een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Hej, hur mår du? Allt
bra? Hoe het met me
gaat? Ik studeer nu bijna
drie maanden aan de
KTH (Kungliga Tekniska
högskolan, The Royal
Institute of Technology)
in Stockholm, aan de

faculteit Architectuur.
Zweeds leren is er nog
niet van gekomen, maar
gelukkig was het geen
understatement dat
letterlijk iedereen hier
in Stockholm vloeiend
Engels spreekt.
Wat ik duidelijk wel heb
onderschat, is het weer
hier. Dit seizoen is er
meer sneeuw gevallen
dan de afgelopen tien jaar
en in de maanden januari
en februari viel er letterlijk
elke dag een pak naar
beneden. Je zou het
kunnen zien als een lange
wintersportvakantie,
maar bij mijn aankomst
in Zweden werd het om
half drie ‘s middags al
donker. Gelukkig schijnt
de zon elke dag twee
minuten meer, is de lente
inmiddels aangebroken

en wordt Stockholm
zichtbaar.
Ik ben in Stockholm gaan
studeren vanwege de
grote hoeveelheid internationale studenten, de
rijke geschiedenis, de
culturele identiteit en
de schoonheid van de
natuur. Zodra het lente
begint te worden, zijn
de grote hoeveelheden
openbare parken in
Stockholm zeer zeker aan
te raden. Stockholm staat
namelijk bekend vanwege
de grote hoeveelheid
groen in de stad.
De Zweedse bevolking
staat bekend om haar
behulpzaamheid en dit
is geen fabeltje. Op elke
hoek van elke straat kun
je wat-dan-ook vragen en
ze zullen je altijd zo goed
mogelijk helpen.

Ik woon in een studentencomplex dat is onderverdeeld in meerdere
gebouwen, samen met
ongeveer vierduizend
andere studenten. Elk
weekend is er ergens wel
een borrel of een diner,
vervelen is zeker geen
optie.
Aan de faculteit is alles
goed geregeld. Elke
student krijgt een pas
waardoor hij of zij 24
uur het gebouw in kan
en gebruik kan maken
van alle faciliteiten.
De dagen die ik niet
doorbreng op de
faculteit zijn vooral
gevuld met het verkennen van de stad,
schaatsen, snowboarden (vier uur in
de bus!) en trips naar
andere Zweedse steden.

Het semester begint in
Stockholm eerder dan in
Nederland en dit betekent
dat ik begin juni klaar zal
zijn met mijn verplichtingen en een maand
cadeau krijg om Scandi-

navië te verkennen met
verschillende studietrips.
Ajöss!
Tim Maier, masterstudent
Architecture, Building &
Planning
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Demonstreren lijkt niet te leven in Eindhoven
Met vijf man sterk
flyerden de Eindhovense
leden van Comité SOS
afgelopen maandag op
het Limbopad. De boodschap was duidelijk; kom
donderdag naar Den Haag
en demonstreer tegen de
bezuiniging op het
onderwijs. In meerdere
studentensteden waren
maandag acties om
studenten aan te sporen
naar de regeringsstad af
te reizen.
Comité SOS hoopt studenten uit heel Nederland te
mobiliseren voor een fietsdemonstratie
vandaag,

donderdag 25 maart, in
Den Haag. Ondanks de val
van het kabinet vrezen de
studenten dat de plannen
voor afschaffing van de
studiefinanciering, de verhoging van het collegegeld
en korting op financiering
van de onderwijsinstellingen blijven gehandhaafd. Comité SOS wil de
regeringspartijen in spe
ertoe aanzetten te investeren in plaats van te bezuinigen.
Jouke de Boer, lid van het
Eindhovense Comité SOS
en TU/e-student Bouwkunde, verwacht geen al te
hoge Eindhovense opkomst.

“Ik heb het idee dat het niet
zo leeft hier. Studenten
weten niet wat er speelt of
zien het als een probleem
voor toekomstige studenten en niet voor henzelf.
Erg jammer, het is juist zo
belangrijk dat er wordt
geïnvesteerd in hoger onderwijs. Wij vinden dat iedereen de kans moet
krijgen om te studeren en
dat financiële redenen dit
niet moeten belemmeren.”
De TU/e-studenten illustreerden de gevreesde
tweedeling maandag door
het Limbopad op te splitsen in een pad voor rijke en
één voor minder rijke
studenten. (JvG)/

.

Finale solistenconcours

De finale van het solistenconcours is maandag 29
maart om 19.30 uur in de Blauwe Zaal in het
Auditorium. In de finale nemen TU/e-studenten Dave
Venmans & Paula Kassenaar, Joke Keijsers, Timo
Lagarde, Anna Provoost, Lennert Evers, Petra Alkema,
Raoul Liew en Fontys-student Vasily Bratchuk het
tegen elkaar op. Het Eindhovens Studenten Muziek
Gezelschap Quadrivium en Studium Generale hebben
het evenement op touw gezet. Zij spelen onder meer
stukken op piano, cello en blokfluit van componisten
als Chopin, Krommer en Grusin. De winnaar krijgt een
masterclass op zijn instrument.
Meer informatie vind je op
www.studentenmuziek.nl/solist. (JvG)

Om 12.02 uur vertrekken
donderdag studenten vanuit
NS-station Eindhoven naar Den
Haag. Zonder fiets kun je ook
meedoen.
Meer informatie:
www.studentendemonstratie.nl.

Jouke de Boer flyert op het Limbopad. Foto: Bart van Overbeeke

Panel van de week

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Denk als een INNOVATOR; laat andere mensen het vuile werk voor je doen.
Cursor gaat voor je op pad om de beste keus te zoeken, zodat het studentenleven in Eindhoven nog wat aangenamer wordt: de ConStudentenBond.
Deze keer onder het mom van ‘Lentekriebels!’, er moet toch wel ergens een
romantisch plekje zijn tussen al die grote, kille constructies op de TU/e?
Limbopad by
moonlight
Het ziet er wel gezellig
uit, dat Limbopad bij
maanlicht. Maar met
al die verlichte kunst werken in de buurt
raak je misschien wel
snel afgeleid. En je
moet er zeker voor
zorgen dat je een
deken meeneemt
zodat je niet op het
koude beton hoeft te
zitten, zo adviseert
Koen. Of je kunt een
lekkere wandeling
maken als je een
glaasje op hebt,
en een plaatsje
uitzoeken buiten de
gebaande weg…

De Dommel

BESTE
KEUS

Dit is de all-timefavourite! Dit ziet er
wel heel romantisch
uit. Je kunt lekker
langs de Dommel
wandelen en tegen
een boom gaan zitten.
En dan een mooi
kleedje uitspreiden en
een lekkere fles wijn
ontkurken. En je gitaar
pakken en een zelf geschreven lied voor
haar zingen. Koen zou
het mooier vinden om
een lief gedicht aan
haar voor te dragen
en daarna een mooie
grote rode roos te
overhandigen ... En
vergeet de klassieker
op de achtergrond
niet: Moon River. Er is
echter wel een nadeel
volgens Tom: de
onvermijdelijke
muggen, vergeet je
antimuggenlotion
niet!

Terras
De Zwarte Doos

Dak Hoofdgebouw

Een naam die zo van
een negerpornofilm
zou kunnen zijn, klinkt
niet echt romantisch,
meent Koen. Het is wel
een mooi terras. En je
kunt er de twee dingen
doen die je ook op een
terras op de Markt zou
doen: bier drinken en
voorbijgangers bekri tiseren. Als je met z’n
tweeën wilt zijn, is het
natuurlijk niet zo’n
goede locatie. Voor
een natuurkundige is
deze locatie ook erg
af te raden omdat
het eerste gespreks onderwerp de werking
van Natuurkunst zal
zijn. Terrassen zijn
gezellig, maar roman tisch in de sigaretten rook van een ander
zitten.... liever niet
voor Anne!

Dit is wel een mooie
locatie om samen
naartoe te gaan. Je
komt er waarschijnlijk
weinig mensen tegen.
Staat dat boven niet
leeg, vragen de
mannen zich af.
Lekker spooky dan!
Galmt vast lekker. Op
het winderige dak van
het Hoofdgebouw kun
je je date beter niet
verrassen met
kaarsen, want dan
gaat alle tijd verloren
aan het brandend
houden van die
dingen. Dit is ook
zo’n plaats waar je
een groot deel van
Eindhoven kunt zien
en dan plaatsen kunt
zoeken die je kent.
In Eindhoven is dat
een beetje saai, maar
zoiets doet Koen altijd
als hij ergens in een
stad op een hoog
gebouw staat.

Koen Casanova
eerste klas
Tom en Anne geliefden &
relatiecoaches
TU/e-logo
op Vertigo
Dit vindt Koen ook
echt een heel roman tische locatie. Dit is
er echt zo een uit een
film over een onmoge lijke liefde. De bad
guy neemt zijn liefje
dan mee naar de top
van een gebouw, waar
van die Hollywoodletters op staan, om
haar te vertellen dat
ze elkaar niet langer
kunnen zien, met een
regen van tranen als
gevolg. Als je daarna
weer aan die plek
denkt, dan komen die
herinneringen weer
naar boven.
A n d e r idee van Tom
en Ann e: fles
champagne en een
opkomende zon na
een lange nacht
stappen, wat is romantischer dan dat?
(natuurlijk niet te
dicht bij de rand
komen)

Toilet Vertigo

De romantische rode
kleur van de wanden
zet je hier wel op het
verkeerde been. Dit is
natuurlijk de plek
waar borrelamateurs
de toiletten bevuilen
en de toiletten hebben
het imago van een
afwerkplek. Niet echt
romantisch dus. Is
er eigenlijk wel iets
romantisch te asso ciëren met toiletten?
Tja, als toiletten je
ding zijn, maar wat
Tom en Anne betreft
niet romantisch.
Het idee dat het met
name voor dingen
wordt gebruik die
niet romantisch te
noemen zijn, zorgt
dat wij het liever
houden op wat
frissere lucht.

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl • Tekst en foto’s: Anniek den Hamer en Berdien Zwarthoed.

Ik kan het aantal radiootjes,
reiswekkers en andere
prullaria die met schroefjes
in elkaar zitten die voor tijdig aan hun eind zijn
gekomen bij mijn ouders
op zolder niet meer op
twee handen tellen.
Alles wat niet meer dan
een knaak waard was, heb
ik uit elkaar geschroefd.
Ik wilde namelijk uitvinder
worden. Mijn eerste ont dekking was dat iets uit
elkaar halen veel makke lijker is dan het weer terug
in elkaar zetten. Vooral als
er tijdens dat eerste proces
al het een en ander
gesneuveld is. De tweede
was dat ik het als uitvinder
zonder soldeerbout en een
degelijke opleiding nooit
ver zou schoppen. Een
paar dagen geleden heb
ik toch maar eens een
soldeerbout aangeschaft,
want het zag er toen nog
naar uit dat ik op korte
termijn ook die degelijke
opleiding op zak zou
hebben.
Inmiddels lijkt mijn carrière
een andere wending te
nemen. Want of je het nu
uitvinden of innovatie
noemt, het heeft blijkbaar
weinig van doen met wat er
hier aan de TU/e gebeurt,
althans dat las ik vorige
week in Cursor. Nee, hier
wordt niet aan innovatie
gedaan, hier worden
‘proefschriften, papers en
artikelen’ geschreven.
Ze hebben mij jarenlang
misleid met Ontwerp
Gericht Onderwijs en
allerlei andere projecten
en opdrachten. Het is nooit
de bedoeling geweest om
het bedenken van nieuwe,
innovatieve oplossingen
te stimuleren. Ik moet
‘proefschriften, papers en
artikelen’ gaan schrijven.
Maar waarover dan? Het
schrijven van een ‘proef schrift, paper of artikel’
begint toch ook met een
innovatief idee? Goed, ik
had het mij jaren geleden
misschien allemaal wat
praktischer voorgesteld,
maar om nou te stellen
dat de leus ‘land of the
innovator’ misleidend is,
dat vind ik nogal ver gaan.
Mensen zijn toch ook niet
massaal van hoge gebou wen af gaan springen
omdat ze daadwerkelijk
geloofden dat Red Bull je
vleugels geeft.

Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop
op en praat met de gebruiker.

Erik Bekkers / 22 / vierdejaars
Biomedische Technologie
“Ik was met mijn vriendin op vakantie
in Oostende en daar was ‘Beaufort’
aan de gang, een jaarlijks terugkerend
beeldende kunstfestival langs de
gehele Belgische kust. Dit paard
was een fonteinachtig iets en ik
vond het net een kotsend paard.
Er stonden wel allemaal mensen op
de achtergrond en het water kwam
niet over op de foto dus ben ik ’t gaan
bewerken en dit is
’t geworden. Ik heb
trouwens wel iets
met het thema
paarden: lekker
lachen.”

Kleren maken de man. Of de vrouw. Althans, zo luidt het gezegde. Cursor stelt daarom
maar eens niet de intellectuele capaciteiten van TU/e’ers centraal en gaat zoek op
zoek naar dat ene excentrieke voorkomen, die kekke trui of opvallende bril.

Erik te Nijenhuis,
ict-coördinator Bouwkunde

de universiteitskrant van Groningen, meldt dat de
man nu bij de politie aangifte heeft gedaan van smaad.
De studenten zouden hem doelbewust beschadigen
met leugens. De LSVb heeft toegegeven dat de klacht
niet goed is gecheckt en heeft rectificatie toegezegd.
De titel van huisjesmelker van het jaar houdt Bulten
toch in de pocket. Want strippende studentes of niet,
er waren sowieso genoeg klachten binnengekomen.
De Groninger Studentenbond controleert nu de
andere klachten. (JvG)

Veel mensen kennen Erik te Nijenhuis als
ict-coördinator van de faculteit Bouwkunde,
maar na vandaag ken ik hem als ‘de strop dassenman’. Van groen tot rood-wit gestipt,
Erik heeft het allemaal. Dat kan ook niet
anders, want in ongeveer dertig jaar heeft
hij een collectie van ruim zeshonderd strop dassen opgebouwd! “Voor elke gelegenheid
heb ik er wel eentje”, vertelt hij trots. Je zou
denken dat het uren duurt voordat hij er
eindelijk uit is welke stropdas hij die dag
draagt, maar kiezen is voor hem geen
probleem. “Het duurt ’s morgens ongeveer
vijftien seconden voordat ik een geschikte
stropdas heb gevonden. Ik heb altijd een
zwarte basiskleur aan: daar passen alle
kleuren bij”, zegt Te Nijenhuis. “Ik bewaar
mijn stropdassen in grote platte dozen en
sorteer ze op kleur. Van de zeshonderd
dassen heb ik zo’n vijfenzeventig favorieten.
Die draag ik het meest. Stropdassen maken
mijn kleding echt af. Als ik op vakantie ga,
neem ik er vaak een mee als souvenir,
maar ook als ik in een winkel sta, kan ik me
moeilijk bedwingen. Ik heb wel eens een keer een stropdas geruild met een conducteur, omdat
ik die van hem zo ontzettend leuk vond. Toch denk ik dat mijn verzameling haar top nu wel heeft
bereikt. De lat wordt namelijk steeds hoger gelegd. Ik heb bijna alle kleuren en figuren al, dus
alleen als ik een das zie die echt uniek is, koop ik hem.” (VH)

Of ‘ie nu wel of niet studenten heeft laten
strippen in ruil voor een kamer doet er
niet eens toe. Wim Bulten blijft hoe dan
ook huisjesmelker van het jaar 2010.
De Groninger had de dubieuze eer om tot
winnaar te worden uitgeroepen door de
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en ROOD,
de jongerenorganisatie van de SP. Volgens het
juryrapport zette de Groninger studentes ertoe
aan zich uit te kleden om een kamer te krijgen.
Bulten pikt die beschuldiging niet. UK,

