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De faculteiten en diensten moeten voor 
2012 een bezuiniging van 13,5 miljoen 
zien te verwerken binnen hun begrotin-
gen. Dat bedrag kan in de jaren daarna 
nog oplopen. Het College van Bestuur 
verwacht naar aanleiding hiervan geen 
universiteitsbrede reorganisaties, maar 
sluit niet uit dat zoiets wel binnen de 
faculteiten en diensten gaat plaatsvin-
den. De uitvoering van het Strategisch 
Plan 2020, de nieuwbouwplannen en de 
herziening van het bacheloronderwijs 
worden gewoon doorgezet.

Uiteindelijk is er een bezuiniging van 
13,5 miljoen noodzakelijk om ook in 
2012 uit te komen op een sluitende 
begroting. CvB-voorzitter Arno Peels en 
CvB-lid Jo van Ham zeggen stevig vast te 
houden aan de nullijn en daarbij te 
worden gesteund door de decanen. Van 
Ham: “Wij hebben nu de kaders gesteld, 
het is aan de faculteiten en diensten om 
die de komende maanden verder in te 
vullen. Eind oktober kijken we of ze daar 
ook in geslaagd zijn. We verwachten wel 
dat iedereen zijn taakstelling haalt.”
Het verlies van marktaandeel in 
inschrijvingen, graden en promoties 
slaat volgend jaar het grootste gat in de 
rijksmiddelen die de TU/e ontvangt; een 
terugval van 4,9 miljoen. Het aandeel 
dat de TU/e moet opbrengen in het 
kader van een landelijke efficiëncykor-
ting op onderzoek staat op 4,5 miljoen. 
En ondanks het feit dat de langstudeer-

dersregeling is uitgesteld tot september 
2012, verwacht het CvB hiervan toch een 
verlies van ruim een kwart miljoen. In de 
jaren daarna kan die tegenvaller 
oplopen tot een bedrag dat tussen de 2 
tot 7 miljoen uitkomt, want de TU/e zal 
dan ook een deel moeten opbrengen van 
een generieke bezuiniging van 190 
miljoen die aan de langstudeerders-
regeling is gekoppeld. Peels: “Op dit 
moment weten we nog niet welke 
parameters het ministerie daarbij gaat 
toepassen, dus zijn er nog geen precieze 
bedragen voor te noemen. Maar we 
hebben de faculteiten wel gewaar- 
schuwd dat ze na 2012 rekening moeten 
houden met nog grotere bezuinigingen.”
Naast een teruggang in middelen wordt 
in 2012 ook geld uitgetrokken voor 
nieuwe ontwikkelingen, zoals life 
science faciliteiten voor Biomedische 
Technologie (BMT) en verhuiskosten 
voor apparatuur van Technische 
Natuurkunde (TN). Daarbij gaat het om 
een bedrag van 1 miljoen. Ook krijgt 
BMT als relatief jonge faculteit in 2012 
een lichtere taakstelling, zo laat Van 
Ham weten. Dat geldt ook voor het 
Informatie Expertise Centrum (IEC). Van 
Ham: “Dat heeft te maken met het 
oplopen van de kosten voor abonne-
menten op tijdschriften en digitale 
netwerken en collectiebehoud in het 
algemeen.”
De opstart van de nieuwbouw voor 
Electrical Engineering en TN, Project 2, 

vraagt om extra investeringen van 2 
miljoen. Voor de hervorming van het 
bacheloronderwijs is in 2012 zo’n 3 
miljoen nodig, zo schat het CvB.  
Peels: “Dat bedrag hopen we te kunnen 
halen uit 3TU-middelen. Begin juli 
kunnen we daarover meer duidelijkheid 
verschaffen.” 
Er staat ook nog een aantal instellings-
brede maatregelen op stapel om kosten 
te reduceren. Zo zal het kerstpakket dit 
jaar ‘mooi maar sober’ zijn. Over het 
stopzetten van de verkoop van 
verlofdagen gaat het CvB nog in gesprek 
met de bonden. Studenten gaan 
procentueel meer bijdragen aan hun 
notebook. Dat was fiftyfifty, maar dat 
stijgt voor de student naar zestig 
procent. Ook komt het Onderwijs en 
Studenten Service Centrum binnenkort 
met een voorstel om het aantal 
bestuursbeurzen te terug te brengen. 
(HK)
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De schade voor 2012 is bekend: 13,5 
miljoen euro staat er op de rekening 
die maître d’ Jo van Ham deze week 
op de tafeltjes van de faculteiten en 
diensten heeft gelegd. Met alle 
afwasbeurten van de wereld is die 
schuld niet af te betalen. De bal ligt 
nu bij de directeuren bedrijfsvoering 
en diensthoofden. Die mogen deze 
hete zomer (en waarschijnlijk ook een 
deel van het najaar) gaan schuiven 
en puzzelen om de getalletjes 
kloppend te krijgen. Met als ham- 
vraag: houden we iedereen aan 
boord? Voor ons allen is er slechts 
één schrale troost aan het eind van 
dit jaar: het kerstpakket zal zeer 
goed te vervoeren zijn.

‘We hebben het evenement zo goed 
georganiseerd, waarom geen 
uitgebreider en positiever artikel in 
Cursor?’ Dit commentaar krijgen we 
geregeld. Vorige week nog, na het 
Hajraatoernooi. Alleen worden zowat 
álle evenementen goed georgani-
seerd. Het is eerder nieuws als iets in 
de soep loopt dan dat het gladjes 
verloopt. Ander ‘probleem’: er zijn 
zoveel fantastische initiatieven die 
allemaal plek in Cursor verdienen. 
Het blijft keuzes maken, en iederéén 
daarbij tevreden stellen lukt niet. 
Daarom een pluim voor alle 
studenten en medewerkers die 
fantastische evenementen neer-
zetten!

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

Smogalarm en activiteitentips 
op je mobiel
17 juni 2011 - Checken hoeveel fijnstof 
er in Eindhoven in de lucht zit, of 
gepersonaliseerde activiteitensugges-
ties ontvangen? Het kan met de 
Android-applicaties van TU/e-student 
Franklin van Velthuizen en promovenda 
Yuzhong Lin. Zij wonnen respectievelijk 
een eerste en tweede prijs op het 
Eindhoven Open Data Festival op 10 
juni. Het idee: ontwikkel een app die 
gebruik maakt van open data sources 
gerelateerd aan Eindhoven. 
De Fijnstofalarm-app van derdejaars 
Computer Science and Engineering 
Franklin van Velthuizen geeft informatie 
over de concentratie van fijnstof bij het 

dichtstbijzijnde meetpunt. 
De app van Bouwkunde-promovenda 
Yuzhong Lin heet Motivate, en geeft tips 
voor lichamelijke activiteiten in de stad. 
Motivate combineert informatie over de 
locatie en het profiel van de gebruiker 
met informatie over evenementen of 
voorzieningen in de omgeving om zo 
een persoonlijk advies te geven. 

Voetbalrobots trekken vol 
stadion op fanavond 
17 juni 2011 - Drie keer op rij stonden ze 
in de WK-finale, en drie keer werden ze 
tweede. Maar dit jaar is het robotvoet-
balteam van de TU/e, met de naam Tech 
United, vastbesloten met goud naar 
huis te komen van de WK RoboCup, die 
dit jaar van 5 tot 11 juli in Istanbul is. 
Donderdagavond 16 juni werd op de 
TU/e het verbeterde robotteam 
gepresenteerd aan het publiek.

Doctorstitel loont 
21 juni 2011 - Mensen met de doctors-
titel komen zelden in de bijstand 
terecht. Ze werken vaker op weten-
schappelijk niveau dan academici die 
niet zijn gepromoveerd. Dat heeft het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
uitgezocht. 
Meer dan tachtig procent van de Neder- 
landse doctors werkt op wetenschap-
pelijk niveau, tegenover ruim de helft 
van de gewone academici. Ze werken 
ook vaker voltijds: 74 om 68 procent. 
Gepromoveerden werken naar 
verhouding vaker bij niet-commerciële 
instellingen, bijvoorbeeld als artsen en 
onderzoekers in de gezondheidszorg en 
hoger onderwijs.

Twaalfduizend meer lang-
studeerders dan gedacht 
22 juni 2011 - Er zijn geen 60.000, maar 
72.000 langstudeerders in het hoger 
onderwijs. Daar is het kabinet dit 

voorjaar achter gekomen. Het gaat om 
studenten die meer dan een jaar zijn 
uitgelopen in hun bachelor- of 
masteropleiding. Zij moeten vanaf 1 
september 2012 drieduizend euro extra 
collegegeld gaan betalen, als ook de 
Eerste Kamer hiermee akkoord gaat. De 
Tweede Kamer heeft al eerder 
voorgestemd. 
De cijfers staan in de antwoorden van 
staatssecretaris Zijlstra op vragen die 
de Eerste Kamer hem stelde over zijn 
wet op het verhoogde collegegeld voor 
langstudeerders. 

Smog alerts and event suggestions 
on your cell 
June 17, 2011 - Want to check how 
many particulates the Eindhoven air 
contains, or receive personalized 
event suggestions? Now you can with 
the Android applications created by 
TU/e students Franklin van Velthuizen 
and PhD candidate Yuzhong Lin. At 
the Eindhoven Open Data Festival 
held June 10, they won first and 
second prize respectively. The 
assignment was to develop an 
Eindhoven-oriented app using open 
data sources.  

Soccer robots draws full stadium for 
fan night
June 17, 2011 - Three years in a row 
they’ve reached the final of the World 

In Rewwwind ‘spoelen’ we kort terug  
naar de afgelopen week. Welk extra 
nieuws is na het verschijnen van  
de laatste papieren Cursor op de  
Cursor-site verschenen?

Our Rewwwind feature 
provides you with  
snippets of last week’s 
news. What happened 

online after the previous Cursor  
magazine was published? 

[E]

Starting next year, 
departments and services 
have to process cutbacks 
worth 13.5 million euro in 

their budgets. The sum may increase in 
the years to come. For now, the Execu-
tive Board isn’t expecting any university-
wide reorganizations. The implementa-
tion of the Strategic Plan 2020, new 
development plans and the redesign of 
the bachelor are still on.

[E]

Bezuiniging voor 2012: 13,5 miljoen

Sportkaarten worden iets duurder
TU/e-studenten betalen in het college- 
jaar 2011/2012 drie euro meer voor hun 
studentensportkaart. Medewerkers van 
de universiteit gaan een tientje meer 
betalen. Het is één van de maatregelen 
die het Studentensportcentrum (SSC) 
neemt om de opgelegde bezuinigingen 
te financieren.

“Normaal gesproken verhogen we de 
sportkaartprijs niet twee jaar op rij”, 
vertelt Raymond Starke, communicatie-
medewerker bij het Studentensport-
centrum. Vanwege de bezuinigingen nu 
dus wel, waarbij medewerkers -naar 

draagkracht- iets meer gaan betalen dan 
studenten. TU/e-studenten betalen 
komend collegejaar 77 euro voor een 
jaarabonnement en TU/e-medewerkers 
84 euro. Dit collegejaar betaalden 
beiden 74 euro.
Volgens Starke blijft het sportprogramma 
intact en probeert het SSC meer inkom- 
sten te krijgen via ‘externe partijen’. 
Starke doelt hiermee op inkomsten door 
accommodatieverhuur, diplomazwem-
men en sponsoring. “We hebben dit jaar 
meer sportkaarten verkocht, waardoor 
we een groot deel van de bezuinigingen 
kunnen opvangen.” Andere bezuinigin-

gen zijn al doorgevoerd. “We bekostigen 
de deelname aan Europese kampioen-
schappen niet meer en deelnemers aan 
het GNSK hebben zelf de helft moeten 
bijdragen. Ook kijken we nu kritischer 
naar de aankoop van materialen.” (JvG)

For the academic year 
2011-2012, students will 
be paying an extra three 
euro for their students 

sports pass. University staff will be 
paying an extra ten. It’s one of the 
measures  the Students Sports Center 
(SSC) to finance the imposed cutbacks.

[E]
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nen, hebben vorige week een brief en 
document gestuurd naar de Eerste 
Kamer. Zij spreken hierin hun zorg uit 
over het wetsvoorstel van de lang-
studeermaatregel en brengen onder de 
aandacht waarom het volgens hen voor 

met name technische studenten 
desastreus is. (HOP/JvG)

Ach en Wee

Driemaal is het Parktheater afgelopen 
weekend omgetoverd tot een bijzondere 
nachtclub. Studenten, TU/e-medewer- 
kers en professionals zongen in 
prachtige kostuums het verhaal van de 
liefde tussen de arme toneelschrijver 
Christian en de prachtige dame van 
lichte zeden Satine. De musical Moulin 
Rouge was ‘bovenverwachting goed’.

Het publiek is enthousiast over de 
musical die geproduceerd is ter ere van 
het elfde TU/e-lustrum, op initiatief van 
Doppio en Quadrivium. Masterstudent 
ID Gilles van Wanrooy: “Ik vind het 
bovenverwachting goed. Vooral de 
muziek van Ensuite vind ik indrukwek-
kend.” De Indiase Bobby Johny Varocky 
kreeg zijn entreekaartje via een 
facebook-/twitteractie van Cursor.  
Hij heeft zich goed ingelezen om de  
Nederlandstalige musical te begrijpen. 
“Ik ken daardoor de karakters en weet 
wie goed is of slecht. Samen met de 
mimiek van de spelers kan ik het zoete 
liefdesverhaal goed volgen.” 
Leuk vonden CvB-leden Jo van Ham  
en Harry Roumen, voorzitter van de 
lustrumcommissie Ton Backx en hoofd 
Studium Generale Lucas Asselbergs het 
ook; zij mochten in een figurantenrol het 
bordeel van binnenuit bijwonen. (NS)

Zie voor alle foto’s de facebookpagina 
van Cursor.

Championships, and three times 
they’ve finished second. But this year 
Tech United -the TU/e robot soccer 
team- are determined to come home 
from the RoboCup world champion-
ship, to be held in Istanbul from 5 to 11 
July, with the gold medal. The robot 
team, with big improvements for this 
year’s championship, was presented 
to the public at TU/e on Thursday 
evening, 16 June. Harry van Raaij, 
former chairman of Eindhoven’s PSV 
club, kicked-off this special evening for 
the fans.

PhD worthwhile
June 21, 2011 - People with a PhD are 
hardly ever on welfare. They hold 
academic positions more often than 
academics who don’t hold a PhD,  says 
Statistics Netherlands (CBS). Over 
eighty percent of Dutch PhD graduates 
is working in an academic environ-
ment, compared to over half of regular 
academics. There are more full-time 
PhD graduates, too: 74 compared to 
68 percent. 

More slow students than expected
June 22, 2011 - Instead of sixty 
thousand, higher education counts 72 
thousand slow students, the govern-
ment found out this spring. It concerns 
students who are at least one year 
behind on schedule with their 
bachelor’s or master’s. From 
September 2012, these students will 
have to pay an extra three thousand 
euro in tuition fees, should the Senate 
agree. The House of Representatives 
already voted in favor of the rule. 

Eerste Kamer: geen haast met langstudeerdersregeling
De Eerste Kamer stuurt het kabinet een 
nieuwe lijst met vragen over het 
verhoogde collegegeld voor lang-
studeerders. De senatoren willen 
bovendien weten waarom staatssecre-
taris Halbe Zijlstra haast heeft.

De Eerste Kamer is nog maar net 
verkozen. Dinsdag kwam de OCW- 
commissie voor het eerst in de nieuwe 
samenstelling bijeen. De vragen van hun 
voorgangers zijn afgelopen vrijdag 
beantwoord, maar kennelijk wil de 
nieuwe groep nog meer weten over de 
wet op de langstudeerders.
De nieuwe commissie zal volgende week 
dinsdag haar vragen naar het ministerie 
sturen. Daarna is er nog één plenaire 
vergadering over voordat de senaat met 

reces gaat. Pas op 13 september komt 
de Eerste Kamer weer bijeen. Dus op de 
allerlaatste dag voor de zomervakantie 
zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel 
van Zijlstra moeten aannemen, anders 
kan de wet niet meer per 1 september 
van kracht worden. 
Wat zijn de consequenties als dat niet 
lukt, wil de senaat nu alvast weten. En 
hoe kunnen eventuele problemen 
worden opgelost? Er lijkt weinig aan de 
hand als Zijlstra de deadline niet haalt. 
Dankzij een amendement van de SGP 
hoeven langstudeerders pas per 1 
september 2012 een verhoogde 
collegegeld te gaan betalen. Toch wilde 
Zijlstra de wet graag snel laten ingaan.
TU/e-studenten, die zich verenigd 
hebben in de Werkgroep Kabinetsplan-

The Senate is sending the government a new list of questions about the 
increased tuition fees for extended students. The senators also want to 
know why State Secretary Halbe Zijlstra is in such a hurry.[E]

Moulin Rouge: zoet en goed

Foto | Bart van Overbeeke 
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Junior Professorship (tenure track option)
at Grade W1

Control and Monitoring Systems
index number: JP 237/11

The University of Bremen is inviting applications for the following position within the Institute 
for Automation Technology in Faculty of Physics and Electrical Engineering FB 1 with the 
reservation that the position is opened as planned:

as a temporary civil servant (limited to three years with extension option of another three years 
and subsequent option of a tenure track procedure) in the field of

We are searching for a dedicated young scientist to undertake research in the field of control 
and monitoring systems having a focus on actuator and sensor systems, application orientated 
user interfaces, and process modeling. 

A close cooperation is anticipated with the existing research groups within the department of 
Electrical Engineering of the University of Bremen, as well as an interdisciplinary cooperation 
with the Bremen Center of Mechatronics (BCM), the Microsystems Research Center (MCB) 
and relevant research groups at other faculties within the University of Bremen.

The teaching responsibilities include the lecturing and tutoring of students in Control and 
Monitoring System Engineering, as well as the provision of undergraduate level courses in 
Electrical Engineering and basic electrical engineering for other faculties of the University. 

Candidates for the vacant professorship have the following qualifications:
  M.Sc. or Diploma degree in Electrical or Automation Engineering and an excellent doctorate 
 in Electrical or Automation Engineering, which should have been completed within the last 5 
 years, 
  an outstanding scientific aptitude, evidenced by a track record of independent research and 
 successful scientific collaborations,
  the appropriate didactic aptitude to teach to university students, 
  the capability to teach in both English and German.

Experience in the acquisition of research projects from third parties and form outside of the 
University is desirable. 

Teaching duties will be initially waived for junior professors, to facilitate their scientific 
research. The teaching responsibilities comprise 4 hrs. per week on average, during the 
teaching part of the semester: typically being 28 weeks per year. The University intends to 
appoint a full professorship in the above research area, prior to the completion of term of 
the junior professorship. The application of the junior professor, appointed for this vacancy, 
is possible and welcomed for full professorship. If the junior professor was appointed from 
outside the University of Bremen, his/her application will not be treated as in-house. In 
special cases, the junior professorship can be converted into a full professorship without job 
advertisement (tenure track).

The University of Bremen is interested in enhancing the number of female researchers and 
asks for applications from well qualified female candidates.

Disabled persons, having similar professional and personal qualification to their able bodied 
candidates, will be preferred.

Applications from candidates from immigrants and ethnic minorities are 
welcomed.

Interested candidates should submit their applications up to 16.07.2011 
indicating the index number: JP 237/11 in electronic form (PDF documents
preferred) to the following address: jp237-11@fb1.uni-bremen.de.

For further information, please contact: Prof. Dr. Jens Falta, Dean FB 1, 
phone: ++49-421-218 62701 as well as Prof. Kai Michels, phone:  
++49-421-218 62500.

Advertentie

Gezocht: nieuwe 
namen W-hoog/-laag

“Stuur slechte  
ouderejaars weg”

Verbouwingswand 
W-hoog ‘getagged’

De verbouwing van W-hoog en W-laag  
is inmiddels in volle gang. Voor het 
aangepaste gebouw, dat onderdak blijft 
bieden aan de faculteiten Biomedische 
Technologie en Werktuigbouwkunde, 
wordt nu een nieuwe naam gezocht. 

Het streven is te komen tot een 
gezamenlijke naam, met daarbij een 
toevoeging voor de beide gebouwdelen 
- zoals dat met de aanduiding W-hoog  
en W-laag in feite ook het geval is. 
Net als bij de naam voor de nieuwe 
W-hal, die in de nabije toekomst door  
het CvB wordt vastgesteld, wordt  
hierbij de hulp ingeroepen van de 
TU/e-gemeenschap. Studenten of 
medewerkers die een leuke naam  
in gedachten hebben, kunnen die 

uiterlijk dinsdag 5 juli mailen naar  
namencommissie@tue.nl. 
De naam mag met het oog op de 
toekomst niet direct refereren aan haar 
gebruikers, en moet passen in het rijtje 
bestaande namen (Cascade, Potentiaal, 
Vertigo etc.). Het heeft bovendien de 
voorkeur dat de naam zowel in het 
Nederlands als het Engels goed in  
het gehoor ligt. (TJ)

In de toekomst kunnen universiteiten en 
hogescholen studenten ook na het 
tweede studiejaar nog wegsturen, laat 
staatssecretaris Halbe Zijlstra aan de 
Eerste Kamer weten. 

In februari had Zijlstra al gezegd dat  
hij naar de mogelijkheden keek van  
een bindend studieadvies in latere 
studiejaren, maar toen klonk hij nog 
afhoudend: “Zorgvuldigheid is geboden, 
omdat de uitwerking hiervan grote 
gevolgen kan hebben voor studenten.” 
Hij wilde eerst de wenselijkheid en 
voorwaarden onderzoeken.
Deze keer klinkt hij fermer. In zijn 
antwoord op vragen van de CDA-fractie 
wijst hij op de plannen die hij nog vóór 
de zomer zal presenteren. Studiever-
traging moet weer de uitzondering 
worden in plaats van de regel, zegt hij. 
“Daarbij passen maatregelen zoals een 

bindend studieadvies na het tweede 
jaar.” 
D66 en SGP hadden hier al eerder om 
gevraagd. Boris van der Ham zei in een 
kamerdebat: “Wij hebben het niet zo op 
luie studenten die niets meer doen. 
Daarom geven wij hogescholen en 
universiteiten het recht om hun na een 
aantal jaren een bindend studieadvies 
te geven. Men kan dan zeggen: jongen, 
je doet niks, dus eruit! Een beetje 
strenge aanpak mag wel. Ik hoor ook 
studenten zelf zeggen dat zulke 
studenten moeten worden aangepakt.”
(HOP)

Een aardige bijkomstigheid van 
verbouwingen is dat er afscheidings-
wanden getimmerd worden. Mooi 
materiaal voor kunstenaars. Een goed 
voorbeeld van straatkunst zag de 
Kunstcommissie bij Grafisch Atelier 
Daglicht. Kunstenaar en Daglicht-
medewerker Ingrid Simons had ter ere 
van het tien jaar gehuisvest zijn in het 
Meulensteen Art Center, vijf kunstenaars-
collectieven opgeroepen om er de 
buitenwand te beschilderen. Omdat bij 
W-hoog een houten schot was geplaatst 
heeft de Kunstcommissie deze 
Booyabase, Erosie, Graphic Surgery, 
Luuk Bode en Too Late uitgenodigd deze 
te verfraaien. Er ontstond een gezamen-
lijk ontwerp, geïnspireerd op techniek. 
Het samenwerkingsproject tussen 
Grafisch Atelier Daglicht en de 
Kunstkommissie heet TAGGED. Tags 
zullen komende tijd op nog meer 
verbouwlocaties verschijnen. De wand 
op de eerste verdieping van W-hoog is 
nog wel een aantal maanden te zien. 
(NS)

University is calling on 
students and staff to 
think of a name for the 
renovated home of Bio-

medical Engineering and Mechanical 
Engineering, the current W-hoog and 
W-laag. Entries can be submitted at 
namencommisse@tue.nl until July 5.

In the future, universi-
ties and universities of 
applied sciences will be 
allowed to dispel sopho-

mores yet, State Secretary Halbe Zijlstra 
let the Senate know.

On the second floor of W-hoog, the wooden dividing wall is be-
ing decorated with tags by street artist Booyabase, Erosie, Graphic 
Surgery, Luuk Bode and Too Late. It’s a joint vernture between Grafisch 
Atelier Daglicht and TU/e’s Art Committee. More tags will be appearing 

at campus construction sites soon.

[E]

[E]

[E]
Foto | Bart van Overbeeke

Universiteitsfonds 
Eindhoven 
beloont goede ideeën
Wie aan een ambitieus project werkt op 
het gebied van één van de drie strategic 
area’s van de TU/e - Energy, Health of 
Smart Mobility- kan meedingen naar de 
drie UFe Anniversary Awards van elk 
ruim 18.000 euro. Het Universiteits-
fonds Eindhoven (UFe) stelt ze in het 
kader van het jubileumjaar ter 
beschikking.

Aan de TU/e verbonden studenten, 
medewerkers, alumni, instanties en 
groeperingen kunnen zich kandidaat 
stellen. Bij die aanvraag moet een goed 
uitvoerbaar plan worden toegevoegd 
met daarin opgenomen een samenvat-
ting van het project in maximaal 200 
woorden. Ook moet het belang van de 
geldprijs worden aangegeven voor het 
kunnen realiseren van de ambities. 
Daarnaast is een begroting en een 
tijdpad noodzakelijk en moet het plan 
efficiënt zijn en beperkt in omvang. Het 
dient te worden ondersteund met een 
aanbevelingsbrief. De prijzen worden op 
2 september uitgereikt door burge-
meester Rob van Gijzel. (HK)

Geselecteerde prijswinnaars moeten 
bereid zijn voorafgaand aan de uit- 
reiking een ‘elevator pitch’ van drie 
minuten te houden. Aanvragen vóór 1 
augustus worden indien via ufe@tue.nl. 
Nadere informatie kan worden ingewon- 
nen bij het bureau van het UFe, toestel 
4141.

Whoever’s working on 
an ambitious project 
within one of TU/e’s 
three strategic areas 

Energy, Health, and Smart Mobili-
ties, can compete in the three UFe 
Anniversary Awards worth 18,000 euro 
each. The University Fund Eindhoven 
(Ufe) is offering the awards in light 
of TU/e’s anniversary. Selected prize 
winners have to be prepared to do a 
three-minute elevator pitch prior to the 
awards ceremony. Submissions can 
be entered via ufe@tue.nl until August 
1. For more information, contact Ufe, 
extension 4141. 

[E]
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CvB-voorzitter Peels ziet aanknopingspunten in adviezen topsectoren

Bedrijfsleven: meer invloed op uni’s 
Het bedrijfsleven wil meer te zeggen 
krijgen over wetenschappelijk onder- 
zoek aan de Nederlandse universiteiten. 
Onderzoeksgeld moet sterker afhanke- 
lijk worden van de commerciële 
mogelijkheden. Vrijdag 17 juni ontving 
minister Maxime Verhagen adviezen van 
negen teams, die evenzoveel topsecto-
ren hebben onderzocht. Volgens 
collegevoorzitter dr.ir. Arno Peels 
sluiten die goed aan bij de ambities en 
concrete acties van de TU/e. 

In de brief stonden de voorstellen en 
toekomstplannen opgesomd die de 
kenniseconomie moeten versterken. 
Groepjes van wetenschappers, 
topambtenaren, ondernemers uit het 
mkb en (voormalige) bestuurders van 
grote bedrijven vertegenwoordigen 
ieder een ‘topsector’, waar volgens het 
kabinet kansen lijken te liggen voor 
innovatie en groei. Denk aan gebieden 
als water, chemie, life sciences en high 
tech, maar ook creatieve industrie, logis-
tiek en tuinbouw. 
Verhagen nam de plannen met 
enthousiasme in ontvangst, maar 
benadrukte dat wetenschappers en 
bedrijfsleven “samen aan het stuur” 
zitten in het nieuwe bedrijvenbeleid van 
het kabinet.
Maar in hun gezamenlijke brief laten de 
teamvoorzitters van de topsectoren daar 
weinig van merken. Zij benadrukken dat 
het bedrijfsleven meer te zeggen moet 
krijgen. Maak een groter deel van de 
universitaire financiering afhankelijk van 
‘valorisatie’ en samenwerking met het 
bedrijfsleven, opperen ze. Al zeggen ze 
ook dat het belang van fundamenteel 
onderzoek daarbij niet ter discussie 

staat. Dat moet echter grotendeels uit 
de eerste geldstroom betaald worden.

“Kern van deze aanpak is dat onderwijs 
en bedrijfsleven duurzame partners 
worden waarbij de vraag van het 
bedrijfsleven sterker leidend wordt”, 
aldus de voorzitters in hun brief. Slechts 
één van hen heeft ooit  een universiteit 
geleid:  Amandus Lundqvist, tot vorig 
jaar mei nog voorzitter van de TU/e. De 
rest heeft zijn sporen elders verdiend.
De teamvoorzitters vinden dat ‘arbeids-
marktrelevantie’ een belangrijke rol 
moet gaan spelen in de bekostiging van 
hogescholen en universiteiten. Wie een 
studie wil volgen waar weinig economis-
che muziek in zit, moet voortaan maar 
loten. De behoefte aan afgestudeerden 
op de arbeidsmarkt moet zwaarder gaan 
wegen in het onderwijs. ‘Structurele 
aandacht is daarbij geboden voor de 
instroom naar bèta-techniek’, zo valt te 
lezen. Selectie aan de poort en een 
verhoogd collegegeld moeten bijdragen 
aan de wens om meer studenten aan de 
juiste opleidingen te laten afstuderen.
Van de overheid verlangen de bedrijven 
vooral betrouwbaarheid. Aan incidentele 
gelden (“buitenboordmotoren”) heeft 
het bedrijfsleven te weinig. Zo zou de 
overheid duidelijkheid moeten geven 
over de toekomst van de technologische 
topinstituten (TTI’s), die nu op tijdelijke 
financiering drijven: moeten die 
uiteindelijk hun deuren sluiten of niet?

CvB-voorzitter Arno Peels is tevreden en 
somt aanknopingspunten op: “Herken-
baar en aantrekkelijk bètaonderwijs 
staat juist stevig op de kaart bij ons met 
de recent gestarte bachelorherziening. 

Wij brengen de gewenste focus aan in 
het onderzoek op maatschappelijk 
relevante onderzoeksterreinen, zoals 
gezondheid, energie en slimme 
mobiliteit. En de TU/e zet zich in om de 
kloof tussen wetenschap en bedrijfslev-
en te verkleinen binnen de triple helix 
van wetenschap, bedrijfsleven en 
overheid, zoals in Brainport. Dat blijkt 
onder meer uit de wereldtopnotering 
van de TU/e in wetenschappelijke 
publicaties die samen met het 
bedrijfsleven zijn opgesteld. Voorstellen 
richting de overheid om het onderzoek-
sklimaat te verbeteren via directe 
investeringen, fiscale regelingen en 
betere regelgeving voor bijvoorbeeld 
kennismigranten, juicht de TU/e toe. We 
zien ook veel in de aanbevelingen voor 
de toepasbaarheid van wetenschap-
pelijk onderzoek voor bedrijvigheid in 
de topsectoren. Daarnaast pleit de TU/e 
voor blijvende aandacht voor fundamen-
teel onderzoek.” (HOP/HK)

Companies want to have 
a more prominent say 
in scientific research 
at Dutch universities. 

Research funds should come to depend 
more on commercial possibilities. On 
Friday, June 17, MP Maxime Verhagen 
was advised by nine teams that 
researched nine top industries. Accor-
ding to Chairman of the Executive 
Board dr.ir. Arno Peels, the advise 
tied in well with TU/e’s ambitions and 
concrete actions. 

[E]

Extra injectie voor 
hartkleppen

Het iValve-project, geleid door 
TU/e-hoogleraar prof.dr. Carlijn Bouten, 
krijgt een aanvullende subsidie van een 
miljoen euro om de binnen het project 
ontwikkelde hartkleppen sneller op de 
markt te brengen. iValve is daarmee een 
van de drie projecten van het BioMedi-
cal Materials (BMM)-programma die 
extra geld tegemoet kunnen zien.

Met de nieuwe subsidie worden extra 
preklinische studies gefinancierd in de 
aanloop naar tests met patiënten. 
Binnen iValve worden afbreekbare kunst- 
hartkleppen ontwikkeld. Na plaatsing in 
het lichaam trekt het afbreekbare 
materiaal cellen aan die zich ontwik-
kelen tot een nieuwe, gezonde hartklep. 
Het tijdelijke materiaal breekt daarna 
langzaam af. Deze methode moet het 
herhaaldelijk vervangen van kunst-
matige hartkleppen voorkomen.
Een andere onderzoekslijn van iValve 
die met de nieuwe subsidie een impuls 
krijgt, is de ontwikkeling van kunstklep-
pen die eenvoudiger in het hart te 
plaatsen zijn, aldus Bouten. Jaarlijks 

krijgen ruim 4.500 mensen in ons land 
via een openhartoperatie een nieuwe 
hartklep. Volgens de Nederlandse Hart- 
stichting, die zelf 160.000 euro bijdraagt, 
blijkt uit gesprekken met patiënten dat 
zo’n openhartoperatie zeer ingrijpend is.
Dr.ir. Martijn Cox van TU/e-spinoff 
QTIS/e laat weten dat ongeveer een half 
miljoen van de nieuwe subsidie bij de 
TU/e en QTIS/e terechtkomt. Andere 
partners binnen het publiek-private 
project iValve zijn Philips, TNO, 
SyMO-Chem, SupraPolix en de medische 
centra van de universiteiten van 
Maastricht, Utrecht en Zürich. (TJ)

The iValve project, led 
by TU/e professor prof.
dr. Carlijn Bouten, will be 
receiving an extra grant of 

one million euro to accelerate the practi-
cal implementation of the cardiac valves 
they developed within their project. The 
grant makes iValve one of three projects 
of the BioMedical Materials (BMM) pro-
gram who can count on extra funding. 

[E]

Science parks: vaak 
meer imago dan kennis
De TU/e wil de komende jaren de 
campus omvormen tot een science park, 
waar ook bedrijven zich kunnen 
vestigen. De Groningse hoogleraar 
Jacques van Dinteren presenteerde deze 
week onderzoeksresultaten waaruit 
blijkt dat bijna tweederde van de 
ondernemers op een science park vindt 
dat het concept daarvan niet echt veel 
oplevert op het vlak van innovaties. Zij 
zien het voornamelijk als een goede 
manier om zich te profileren.

Van Dinteren is deeltijdhoogleraar 
Economische Geografie en product-
manager UrbanSolutions bij Royal 
Haskoning. Hij onderzocht zes Neder- 
landse science parks, waaronder ook de 
High Tech Campus Eindhoven. De meeste 
bedrijven op die parken geven boven- 
gemiddeld veel geld uit aan R&D. Een 
kwart wordt als ‘kenniszoeker’ gekwalifi- 
ceerd. Bijna de helft valt in de categorie 
van ‘imagebuilders’, terwijl de rest een 
mix-groep vormt, aldus Van Dinteren. 
De nabijheid van een universiteit is -niet 
echt onverwacht- voor de kenniszoekers 
van bovengemiddeld belang. Ook de 
aanwezigheid van netwerken tussen 
bedrijven en instellingen wordt door die 
groep belangrijk gevonden. 
Voor de imagebuilders weegt de geogra- 
fische ligging zwaar, evenals de bereik- 

baarheid en het imago van de locatie. 
Kenniszoekers hebben ook meer waar- 
dering voor de in de nabijheid aan- 
wezige universiteit wat (gezamenlijk) 
onderzoek en aangeboden faciliteiten 
betreft. Het streven van de TU/e om 
medegebruik van universitaire laborato- 
ria, testruimten, werkplaatsen, appara- 
tuur en andere voorzieningen te stimu- 
leren, sluit daar naadloos op aan. In de 
nota over het TU/e Science Park van sep-
tember 2009 staat ook dat dit ook moet 
gebeuren in een open innovatieklimaat. 
De High Tech Campus scoort overall het 
beste van de zes parken die Van 
Dinteren onderzocht, mede door de 
mogelijkheden die de TU/e de bedrijven 
die daar zitten nu al biedt. (HK) 

In the years to come, 
TU/e wants to transform 
campus into a science 

park where businesses can settle as 
well. This week, Groningen Profes-
sor Jacques van Dinteren presented 
research results that prove almost 
two-thirds of entrepreneurs located at 
science parks feel the concept doesn’t 
really help where  innovation is con-
cerned. They especially feel it’s a good 
way to present themselves.

[E]

TU/e werkt het meeste samen met 
overheid en bedrijven
De TU/e blinkt uit in samenwerking met 
de overheid, bedrijfsleven en maat-
schappelijke instellingen. Dat is de 
conclusie die Elsevier en ScienceWorks 
trekken in de Valorisatieranking 2011. 
Het weekblad publiceert vandaag, 
donderdag 23 juni, het jaarlijkse 
onderzoek.

Van alle Nederlandse universiteiten 
slaagt Delft er het beste in om kennis te 
verzilveren. De TU/e komt in de algemene 
ranglijst op plaats acht. De ranking laat 
zien dat universiteiten elk op eigen 
terrein succesvol kunnen zijn. Valorisatie 
van kennis is volgens de onderzoekers 
op drie manieren te typeren: onder-

nemen, communiceren en samen-
werken. Op dat laatste terrein scoort de 
TU/e het beste van alle universiteiten. In 
april zat de TU/e op dit gebied ook al in 
een internationale top-10 die was 
opgesteld door het Leidse Centrum voor 
Wetenschaps- en Technologiestudies.
Voor de weging hebben ScienceWorks 
en Elsevier ook gekeken naar het jaar- 
verslagen 2010 van de universiteiten. Uit 
die van de TU/e blijkt dat de baten uit 
‘werk voor derden’ de laatste jaren flink 
is gestegen tot een bedrag van ruim 96 
miljoen euro. Daar staan natuurlijk ook 
kosten tegenover voor personeel en 
apparatuur. Maar de groei blijft aanzien- 
lijk. Ze komt voor een groot deel voort 

uit de zogeheten Kenniswerkersregeling 
die de overheid tijdens de economische 
crisis afsloot met onder meer de 
universiteiten. Verder wordt de groei 
toegeschreven aan het hogere aantal 
onderzoeksprojecten. (FvO)

TU/e excels in its collabo-
ration with the govern-
ment, industries and 
social institutions, show-

ing from Elsevier and ScienceWorks’ 
conclusion in thir 2011 Valorization 
ranking. Today, Thursday, June 23, the 
weekly will be publishing their annual 
study.

[E]

Prijs voor promovenda Biomedical NMR
Promovenda ir. Mariska de Smet heeft 
afgelopen dinsdag op de European 
Molecular Imaging Meeting (EMIM) in 
Leiden de Young Investigators Award 
gewonnen. De Smet won de prijs van 
vijfhonderd euro voor de presentatie van 
haar onderzoek naar lokale chemother-
apie met behulp van ultrageluid en MRI.

Over het onderzoek van De Smet, dat ze 
onder leiding van prof.dr. Holger Grüll 
uitvoerde in de groep Biomedical NMR, 
berichtten we al eerder in Cursor 17 en 
18 van dit jaar. Eind mei ontving De 

Smet ook al een Student Award van de 
European Society for Hyperthermic 
Oncology (ESHO).
Op het jaarlijkse congres van de 
Europese vereniging van onderzoekers 
in moleculaire beeldvorming (ESMI) 
werden zes presentaties van jonge 
onderzoekers geselecteerd, vertelt De 
Smet. “Die zes, onder wie ik, mochten 
de presentatie nogmaals geven voor een 
jury. Uiteindelijk bleek ik de beste. Ik 
ben er heel blij mee, vooral omdat op de 
conferentie veel beroemde mensen uit 
het vakgebied aanwezig waren. Daar 

heb ik nu een goede indruk op 
gemaakt.” De ESMI-conferentie telde 
volgens De Smet tussen de vier- en 
vijfhonderd deelnemers. (TJ)

Last Tuesday, PhD 
candidate ir. Mariska 
de Smet won the Young 
Investigators Award at 

the Molecular Imaging Meeting (EMIM) 
in Leiden. De Smet won the five-hun-
dred-euro prize for the presentation of 
her research into local chemotherapy 
using ultrasound and MRI.

[E]
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Namencommissie TU/e | Gezocht: 
nieuwe naam W-Hoog en W-Laag
Nu de verbouwing van W-Hoog en 
W-Laag voortvarend wordt aangepakt,  
is het tijd voor een nieuwe naam.  
Eén gebouw, met ook in de toekomst 
twee delen, dat onderdak zal bieden  
aan de faculteiten Biomedische 
Technologie en Werktuigbouwkunde.
Omdat sprake is van twee gekoppelde 
gebouwen, is het streven om te komen 
tot een naam, met daarbij een suffix/
toevoeging voor de een en de ander.  
En daarbij wordt de hulp ingeroepen van 
alle studenten en medewerkers. Heb je 
leuke ideeën, meld ze uiterlijk dinsdag 5 
juli per e-mail: namencommissie@tue.nl.
Heb je ideeën voor een naam, check dan 
eerst even of deze aan onderstaande 
criteria voldoet: 
•  Bij voorkeur dient de naam zowel in 

het Nederlands als het Engels goed  
in het gehoor te liggen.

•  De naam van het gebouw mag niet 
direct refereren aan zijn gebruikers. 
Een verandering van de gebruikers 
hoeft dan niet meer te leiden tot een 
naamswijziging van het gebouw.

•  De naam dient te passen in de 
verzameling van reeds eerder 
toegekende namen (bijvoorbeeld 
Cascade, Potentiaal, Vertigo, etc.).

•  De naam dient te passen bij de 
uitstraling en/of karakteristiek van  
het gebouw.

• Geen afkortingen of persoonsnamen.
• De naam mag niet kwetsend zijn.
•  Ten slotte spreken originaliteit en 

creativiteit voor zich.
•  Specifiek voor W-Hoog en W-Laag:  

Een naam voor beide gebouwen en  
een suffix/ toevoeging voor de een  
en de ander.

De uitvoering van het namenbeleid  
is door het CvB belegd bij de namen-
commissie. Deze namencommissie 
verzamelt zoveel mogelijk geschikte 
namen die op een longlist komen.  
Op basis van deze longlist komt de 
commissie in overleg met de faculteiten 
tot een shortlist die wordt voorgelegd 
aan het College. Het CvB maakt de 
definitieve keuze voor de nieuwe namen.

Communication Expertise Center | 
Wanted: master and PhD students who 
want to help us with the recruitment  
of master students and PhD’s in their 
home country
Which channels and media do students 
use to orient themselves for a master 
study or PhD program abroad? With 
which arguments can we convince them 
that Eindhoven University of Technology 
is a good option? What do we have to 
take into account when we approach 
them? These are just some questions  
we have to answer as Communication 
Expertise Center, Department of 
Personnel and Organization and Student 
Service Center working on a strategy  
for international recruitment.  

Who can we ask for advice better than 
our own international master and PhD 
students? 

We are looking for master and PhD 
students from Germany, Spain, United 
Kingdom, Brazil, Mexico and India who 
want to join a so called ‘Country Expert 
Team’. We want to use these teams to 
get information about the market and 
situation in the countries mentioned 
related to working and studying abroad. 
We want to analyze this, and find effective 
recruitment activities for each country. 

Do you want to participate in one of  
the Country Expert Teams? Then send  
an email to e.w.m.snelders@tue.nl or  
r.campen@tue.nl. Would you like to 
have further information first? Don’t 
hesitate to contact Edith Snelders 
(telephone number 040-2474142) or 
Rian Campen (040-2474290/2459)  
to answer your questions.

School of Medical Physics and 
Engineering | Event op vrijdag 24 juni
De School of Medical Physics and 
Engineering Eindhoven houdt op vrijdag 
24 juni het jaarlijkse SMPE/e event in  
de filmzaal van De Zwarte Doos (start 
16.00 uur). Tijdens deze bijeenkomst  
zal de nieuwe directeur van SMPE/e, 
prof. Ward Cottaar, eerst een kort beeld 
schetsen van de recente ontwikkelingen 
binnen SMPE/e. Op basis van jarenlange 
ervaring met de bijdrage vanuit de TU/e 
aan het opleiden van klinisch fysici  
(al vanaf 1990), verzorgt SMPE/e sinds 
2006 de tweejarige postinitiële opleiding 
voor ‘Qualified Medical Engineer’ en 
vanaf 2010 een soortgelijk traject voor 
klinisch informatici. Tevens groeit bij 
SMPE/e het aanbod van postmaster-
cursussen voor deze trainees en andere 
academisch ingenieurs en fysici die 
werkzaam zijn in de zorg. Ward Cottaar 
zal verder uit de doeken doen wat 
overige plannen zijn van SMPE/e.  
Na deze inleiding zullen enkele 
diploma’s worden uitgereikt ter ere van 
de afronding van de SMPE/e-opleiding. 
Om 17.00 uur zal de gastspreker  
Michaël Lansbergen, klinisch fysicus  
bij Ziekenhuisgroep Twente, de 
toehoorders meer vertellen over het 
ontwerp en de invoering van aantoon-
baar borgbare systematiek voor 
risicomanagement binnen zorgorgani-
saties, geënt op kwaliteit- veiligheid  
en doelmatigheid van medische 
technologie. De middag wordt  
afgesloten met de uitreiking van de 
Herman Beijerinck Award voor het  
beste klinische project van een SMPE/e 
gediplomeerde in de periode 2006-
2010. Na afloop is er een borrel met 
buffet. Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom, de toegang is gratis. Voor het 
programma en meer informatie,  
zie www.smpee.nl [News].

Universiteitsfonds Eindhoven | 
Anniversary Awards
Omdat de TU/e 55 jaar bestaat, stelt het 

Universiteitsfonds Eindhoven (UFe) 
55.000 euro beschikbaar in de vorm  
van drie Anniversary Awards, gekoppeld 
aan Energy, Health en Smart Mobility.
Aan de TU/e verbonden studenten, 
medewerkers, alumni, instanties en 
groepen kunnen een project aanmelden. 
Het meest veelbelovende plan op elk  
van deze gebieden ontvangt 18.333 euro 
tijdens de Alumnidag op vrijdag  
2 september. 
Werk jij mee aan zo’n ambitieus project? 
Meld het dan snel aan! 
Meer informatie over de voorwaarden 
vind je op www.tue.nl/ufe

University fund Eindhoven (UFe) donates  
55,000 euro in the form of three 
Anniversary Awards connected  to  
the  fields  Energy, Health and Smart 
Mobility, on occasion of TU/e’s 55 
anniversary. 
All TU/e students, staff, alumni, and 
other associated organizations and 
groups can register a project. The most 
promising plan in each of the above 
mentioned fields receives 18,333 euro 
during Alumni Day on Friday 2 September.  
Are you interested in participating in such 
an ambitious project? 
Please register soon! More information 
on the conditions can be found at:   
www.tue.nl/ufe

MENSEN

Bureau voor Promoties en 
Plechtigheden | Intreeredes
Prof.dr. F. Toschi (TN/W&I) houdt op 
vrijdag 24 juni zijn intreerede.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in de  
Blauwe Zaal van het Auditorium.  
De titel van zijn rede is ‘Fluids,  
flowing across the scales’.

Prof.dr.ir. L.C.J. van Luxemburg (B)  
houdt op vrijdag 1 juli zijn intreerede.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in de  
Blauwe Zaal van het Auditorium. De titel 
van zijn rede is: ‘Dealing with disbelief’.

Promoties
Ir. M.S. Al Fiad verdedigt op donderdag 
23 juni zijn proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4  
van het Auditorium. De titel van het 

proefschrift luidt ‘Multilevel Modulation 
Formats for Robust Long-Haul High 
Capacity Transmission’. Al Fiad 
promoveert aan de faculteit Electrical 
Engineering. De promotor is prof.ir. 
A.M.J. Koonen.

Ir. S. Bhattacharyya verdedigt op 
maandag 27 juni haar proefschrift tegen 
de bedenkingen van een commissie. Dit 
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het 
Auditorium. De titel van het proefschrift 
luidt ‘Power Quality Requirements and 
Responsibilities at the Point of Connec-
tion’. Bhattacharyya promoveert aan  

de faculteit Electrical Engineering.  
De promotor is prof.ir. W.L. Kling.

I. Yildirim MSc verdedigt op maandag  
27 juni zijn proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Transition of 
wire-disturbed cylinder wake flow’. 
Yildirim promoveert aan de faculteit 
Werktuigbouwkunde. De promotor  
is prof.dr.ir. A.A. van Steenhoven.

Ir. R.A. Niemeijer verdedigt op dinsdag 
28 juni zijn proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Constraint specifica-
tion in architecture: A user-oriented 
approach for mass custimization’. 
Niemeijer promoveert aan de faculteit 
Bouwkunde. De promotor is prof.dr.ir.  
B. de Vries.
 
Ir. B.W. Tilma verdedigt op dinsdag  
28 juni zijn proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Integrated tunable 
quantum-dot laser for optical coherence 
tomography in the 1.7 µm wavelength 
region’. Tilma promoveert aan de 
faculteit Electrical Engineering.  
De promotor is prof.dr.ir. M.K. Smit. 

H.E. Cekli MSc verdedigt op woensdag 
29 juni zijn proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie. Dit 
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het 

Auditorium. De titel van het proefschrift 
luidt ‘How to stir turbulence’. Cekli 
promoveert aan de faculteit Technische 
Natuurkunde. De promotoren zijn prof.
dr.ir. W. van de Water en prof.dr.ir. G.J.F. 
van Heijst.

Ir. R.S. Mans verdedigt op donderdag  
30 juni zijn proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Workflow Support  
for the Healthcare Domain’. Mans 
promoveert aan de faculteit Industrial 
Engineering & Innovation Sciences.  
De promotoren zijn prof.dr.ir. W.M.P.  
van der Aalst en prof.dr. P.J.M. Bakker.

DIVERSEN

Heinekenprijzen | Nominatieronde 2012
De nominatieronde voor de prestigieuze 
Heinekenprijzen 2012 is op 17 juni 
geopend. De vijf internationale weten - 
schappelijke Heinekenprijzen van elk 
150.000 dollar worden toegekend aan 
personen die zich hebben onderschei-
den op het gebied van de biochemie en 
biofysica, geneeskunde, milieuweten-
schappen, geschiedenis en cognitieve 
wetenschap. Deadline voor het indienen 
van nominaties is 1 november 2011.
De Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW) selecteert 
de winnaars van de vijf prijzen op basis 
van nominaties uit de hele wereld,  
van zowel instituten als individuele 
onderzoekers. 

VACATURES

De TU/e is voortdurend op zoek naar 
nieuwe collega’s. De actuele vacatures 
vindt je op www.werkenbijdetue.nl. 
Interne kandidaten hebben bij de TU/e 
bij gelijke geschiktheid voorrang op 
externe kandidaten. Wil jij op de hoogte 
blijven van voor jou interessante 
vacatures binnen de TU/e? Dan kun je op 
www.werkenbijdetue.nl abonneren op 
onze vacaturemail. Je krijgt regelmatig 
de vacatures die aan jouw zoekcriteria 
voldoen in je mailbox. Hiermee komt  
de lijst met nieuwe vacatures die je 
voorheen in Cursor vond te vervallen. 

Student-assistenten gezocht bij 
ict-afdeling ST
Bij de ICT Helpdesk faculteit Scheikundige 
Technologie zijn er twee vacatures. Voor 
deze vacatures zijn we op zoek naar twee 
Student Assistenten. Heb je zeker één 
dag per week tijd om te werken dan is 
deze interessante baan misschien wel 
iets voor jou!
Voor sollicitaties of meer informatie kan 
je contact opnemen met dhr Bart Peeters, 
telefoon 040-2475186, e-mail  
b.w.j.peeters@tue.nl.

Voor meer informatie ga naar: 
http://jobs.tue.nl.

Advertenties
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Effe zeuren

‘Wie doet er mee met de drabvangbak,
de drabvangbak, de drabvangbak?
Wie doet er mee met de drabvangbak,
heya, heya ho!’

De Drabvangbak Dance heeft de 
potentie om een hit te worden. 
Misschien kan Cantatu het op zijn 
repertoire nemen, begeleid door ons 
onvolprezen Quadrivium.
Een opwindend woord, drabvangbak; 
het lijkt wel Noors: ‘Drabvangbakken’, 
net als de skispringschans in Oslo: 
Holmenkollenbakken. Het staat op  
de nieuwste koffieapparaten in onze 
kantines; maar alleen als de bak in 
kwestie vol drab is, uitgeprocedeerde 
koffie, en geleegd moet worden.
Een ander prachtig TU/e-woord: 
‘decollectionering’. Hieronder wordt 
verstaan het uitdunnen van onze 
bibliotheken. Er moeten boeken weg, 
omdat de ongedecollectioneerde 
verzameling niet in het nieuwe 
bibliotheekgebouw zal passen. Beter 
was het geweest de bibliotheken 
helemaal af te schaffen; alles staat 
immers op internet. Dan hadden we 
ook geen bibliotheek gebouw nodig 
gehad. Zo levert de ene bezuiniging de 
andere op: elk voordeel heeft zijn 
voordeel: win-win! 
Het is onduidelijk wat de criteria voor 
decollectie zijn. De weggooiboeken 
moeten echt weg, bij het oud papier. 
Wat dat opbrengt weet ik niet en wie 
dat geld krijgt weet ik ook niet.  

Een collega zag dat studenten die  
nog wel een paar exemplaren uit de 
wiskundige decollectie hadden willen 
hebben, werden weggejaagd. De dag 
daarop zaten al die boeken achter slot 
en grendel, in een soort wiskundige 
drabvangbak. Toch jammer: mensen, 
van wie je verwacht dat ze meer 
belangstelling hebben voor decolletés 
dan voor gedecollectioneerde boeken, 
zou je moeten aanmoedigen om 
eigenaar te worden van een wiskunde-
boek. Nee, dus. Zo blijven we niet in  
de top van de ‘slimme’ regio’s.
Het is onduidelijk wie bij operaties  
als decollectionering de regie heeft. 
Vroeger gingen overtollige boeken  
wel eens naar arme landen: Indonesië 
of Roemenië. Maar ja, allochtonen 
allemaal, en sommigen zelfs moslim. 
Mag vast niet van Geert. 

Heya drabvangbakken!

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Dr.ir. Ingrid Janssen, universitair docent 
Vastgoedbeheer en /-ontwikkeling, faculteit 
Bouwkunde

Moet Eindhoven vijftig 
miljoen betalen voor 
de grond van PSV?
De gemeente Eindhoven is van plan voor 
48,6 miljoen euro de grond onder het 
PSV-stadion en trainingscomplex De 
Herdgang te kopen. Dit zou de club uit 
de acute financiële problemen helpen. 
PSV huurt de grond in dit scenario 
vervolgens voor 2,4 miljoen euro per jaar 
weer terug. De Europese Commissie 
heeft aangekondigd te gaan onderzoe-
ken of deze constructie geen verboden 
staatssteun inhoudt. Er zijn bovendien 
twijfels of de taxatie van de grond door 
taxatiebureau Troostwijk niet veel te 
hoog is uitgevallen.

“Het gaat allereerst om een uniek geval, 
dat maakt het moeilijk te zeggen of de 
bewuste grond juist is getaxeerd. Het 
waarderen van vastgoed en gronden is 
per definitie lastig. Het waarderen van 
woningen is nog wel te doen, omdat in 
de woningmarkt relatief veel transacties 
plaatsvinden zodat je veel vergelijkings-
materiaal hebt. Maar het waarderen van 
een stuk grond onder een stadion is een 

stuk moeilijker omdat er niet in wordt 
gehandeld en men aannames moet doen 
over het toekomstige gebruik van deze 
grond”, zo zegt dr.ir. Ingrid Janssen, 
universitair docent aan de faculteit 
Bouwkunde.
“De crux van de huidige discussie zit 
hem er volgens mij in dat er heel snel tot 
een deal gekomen moet worden omdat 
PSV mogelijk failliet kan gaan. Maar 
ondertussen is het van groot belang om 
tot een goede waardebepaling van de 
grond te komen, anders heeft de 
gemeente straks een probleem.”
“In de bouwwereld wordt in dit soort 
gevallen gerekend met de zogeheten 
residuele grondwaarde. Hierbij raamt 
men de toekomstige opbrengst van het 
stuk grond en trekt men van dit bedrag 
de investering af die nodig is om die 
opbrengst te realiseren. Wat overblijft, 
is het bedrag dat je voor de grond kunt 
betalen. Ook het rapport van Troostwijk 
Taxaties, dat uitkomt op een waarde van 
48,6 miljoen, gaat uit van deze residuele 

grondwaarde. Maar voor zo’n berekening 
moet je veel aannames maken. Ik leer 
mijn studenten altijd dat je door de aan- 
names zorgvuldig te kiezen naar elke 
gewenste uitkomst toe kunt rekenen. Er 
zijn zoveel knopjes waar je aan kunt 
draaien. Als je vijf rapporten laat 
schrijven, krijg je vijf verschillende 
uitkomsten.”
“Wat je niet in de berekening terugziet, 
maar juist wel in het publieke debat, is 
de maatschappelijke waarde van PSV 
voor de stad. Je moet niet onderschatten 
hoe belangrijk de club is voor de uit- 
straling van Eindhoven. Onze leerstoel-

groep heeft vorige week hier een groot 
vastgoedcongres georganiseerd met 350 
deelnemers van over de hele wereld. 
Diverse deelnemers hebben me 
gevraagd naar de route naar de fanshop 
van PSV. Die waarde is moeilijk in geld 
uit te drukken, maar toch moet je het wel 
meewegen.”
“De Europese richtlijnen voor staats-
steun vallen buiten mijn expertise, dus 
daar durf ik niets over te zeggen. Ik weet 
wel dat in het verleden vaker voetbal-
clubs via allerlei constructies zijn 
ondersteund door de gemeente. Je kunt 
je natuurlijk afvragen of dat een taak is 

van de gemeente, maar zoals gezegd: 
als PSV failliet gaat, lijdt ook de 
gemeente schade. Dan is de vraag over 
wie er schuld heeft aan de precaire 
financiële situatie van PSV op dit 
moment minder relevant. Als de grond 
correct is getaxeerd, kost de erfpacht-
constructie de gemeente bovendien 
geen geld. Natuurlijk neemt de 
gemeente wel het risico dat PSV niet aan 
haar verplichtingen kan voldoen. Een 
gedegen risicoanalyse lijkt mij daarom 
een volgende stap in deze besluitvor-
ming.” (TJ)

Vox Academica

Dr.ir. Ingid Janssen. Foto | Rien Meulman

Maarten Steinbuch | hoogleraar 
Werktuigbouwkunde

Wie ben je en wat doe je aan de TU/e?
“Ik ben Maarten Steinbuch, hoogleraar 
Regel- en Systeemtechniek aan de 
faculteit Werktuigbouwkunde. Ik ben 
geboren in Zeist in 1960, en heb aan de 
TU Delft (jawel!) werktuigbouwkunde 
gestudeerd. Ik ben gepromoveerd op  
de regeling van een windturbine, en heb 
daarna twaalf jaar bij Philips gewerkt, 
o.a. bij het NatLab, wat nu de High Tech 
Campus heet. Sinds 1999 ben ik aan  
de TU/e werkzaam.”

Waar ben je trots op, kijkend naar de 
TU/e?
“Het duurde iets langer dan bij Philips, 
maar ik heb nu echt een TU/e-gevoel.  
Ik ben enorm trots op de rol die we 
hebben in de wereld als slimste regio. 
De TU/e vormt een centrale spil in de 
Brainport-regio, en voor ons ligt een 
razend mooie tijd om die rol nog sterker 
in te vullen. Alle seinen staan op groen 
wat dat betreft: meer dan ooit vraagt  
de maatschappij van ons weliswaar 
onafhankelijk maar wel relevant en 
oplossingsgericht onderzoek en 
toponderwijs voor heel veel ingenieurs.”

Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Ik heb met mijn medewerkers een 
prachtige groep opgebouwd met  
heel veel enthousiaste studenten en 
projectresultaten op het gebied van 
robots, auto’s en kernfusie (health, 
smart mobility & energy). Bovendien 
vind ik het een enorme uitdaging om  
het multidisciplinaire thema Automotive 
universiteitsbreed zo neer te zetten dat 
zowel onderzoek als ook onderwijs breed 

gedragen wordt door meerdere groepen 
en faculteiten. Ik hoop dat het een 
voorbeeld kan zijn hoe je zoiets realiseert 
in een universitaire omgeving.”

Wat is je volgende mijlpaal hier?
“Als regeltechnicus heb ik graag 

setpoints. Die van mij zijn vrij eenvoudig: 
de TU/e in 2020: 2x zo groot, met 
tussenmijlpaal 100 instroom in de 
master Automotive Technologie, en 150 
instroom in de bachelor Automotive.”

Waar zou je aan de TU/e graag je tanden 
in zetten? 
“Ik denk dat we heel hard moeten 
werken om veel meer in het landelijke 
nieuws te zijn. Ik twitter en ik heb 

studentassistenten om Youtube-films te 
maken, we hebben al een aantal heel 
mooie. Ik denk dat het goed is als iedere 
hoogleraar dit ook als zijn functie ziet, 
en niet wacht op het CEC; die kunnen 
dat niet alleen, en hebben ons hard 
nodig! Op naar TU/e 2020 2x!” (NS)

It all starts with U

Maarten Steinbuch

De universiteit heeft een koers uitgezet 
voor de komende tien jaar. Maar hoe 
staan we er nu voor? Waar zijn studen ten 
en medewerkers trots op en wat hebben 
ze daar zelf aan bijgedragen? 
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Europa zoekt lef en kapitaal voor innovatieve starters

Gestoken in een rood mantelpakje, met 
een bescheiden glimlach om haar mond, 
boekte Europarlementariër Judith 
Merkies (PvdA) vorige maand een 
persoonlijke triomf in Straatsburg.  
Een periode van ‘maanden werk vol 
slapeloze nachten’ werd bekroond met 
de aanvaarding van haar ontwerp-
resolutie door het Europees Parlement. 
‘De Innovatie-Unie: voorbereiding van 
Europa op een wereld na de crisis’, zo 
luidt de titel van haar lijvige rapport. 
Bedoeld om Europa voor 2020 naar een 
hoger tempo op te zwepen als het gaat 
om innovatie. Een aantal kernpunten: 
verhoog het garantiefonds op leningen 
aan innovatieve, maar risicovolle, 
ondernemingen van 1 naar 5 miljard 
euro. Zorg voor één Europees octrooi. 
Bouw een one-stop-shop voor alle 
Europese innovatieve starters. Verhoog 
het aantal vrouwelijke onderzoekers. 

‘Het versnellen van onderzoek en 
innovatie is essentieel voor onze 
concurrentiepositie en behoud van 
werkgelegenheid. Maar ook om 
maatschappelijke uitdagingen als  
vergrijzing, voedselproductie en 
duurzame energie aan te kunnen.’  
Ware, maar weinig verrassende  
zinnen uit het verslag. 

Martin Schuurmans sprak bijna drie  
jaar geleden exact dezelfde woorden  
bij zijn aanstelling als voorzitter van  
het Europees Instituut voor Innovatie  
en Technologie (EIT). En Rob van Gijzel, 
burgemeester van Eindhoven, deed het 

dit voorjaar nog eens dunnetjes over 
tijdens de presentatie Brainport 2020. 
Zij hebben bedrijven als Philips, DSM en 
ASML al bereid gevonden om honderden 
miljoen te investeren en innovatie te 
vermarkten. 

Wat kan Europese regelgeving 
toevoegen aan deze initiatieven?
Merkies: “We hadden allang bezig 
moeten zijn. Maar innovatie is een spel 
van de regio’s, de lidstaten en Europa 
samen. Ieder met een eigen, wisselende 

EmulTech bv, gestart in 2009 en 
opgericht door Robin de Bruijn en  
Fränk de Jong. Het bedrijfje heeft een 
proces ontwikkeld voor gecontroleerde 
afgifte van medicijnen. Dat gebeurt  
met druppelvorming in microkanalen.  
Hierdoor kan met minder toedieningen 
en minder bijwerkingen een hoger 
therapeutisch resultaat worden  
gerealiseerd. 

Het opzetten van een eigen bedrijf? 
Appeltje, eitje. Dat is althans de mening 
van Robin de Bruijn van EmulTech, een 
spin-off van de faculteit Scheikundige 
Technologie. “Ik vond het heel erg  
meevallen. Het werk wordt vooral 
gedaan door andere mensen.  
Inschrijven bij Kamer van Koophandel 
en de notaris. That’s it. Wij komen uit 
het entrepeneurship-traject. Ik heb 
tijdens mijn afstuderen een certificaat-
programma gehaald en samen met 
Fränk de businessplannen geschreven.”

En toen?
“Netwerken is het allerbelangrijkste.  
Je moet mensen kennen, en via hen 
weer andere contacten opdoen. Het is 
nog altijd mensenwerk. Technologie is 
wel heel mooi, maar uiteindelijk niet 
meer dan de oplossing voor iemand.  
En die iemand moet je niet alleen zien 
te spreken, maar ook goed kennen.  
Als jij gewoon uit het niets komt met:  
‘ik heb een oplossing voor je probleem’, 

worden mensen wantrouwig. Zodra 
iemand zegt: ‘hé, ik ken een paar 
jongens die dat probleem kunnen 
oplossen voor jou’, dan werkt dat veel 
beter. Ik probeer naar zoveel mogelijk 
mensen te luisteren. Het gaat allemaal 
om inspiratie zoeken. Niet alleen om  
de huidige problemen op te lossen, 
maar ook om klaar te zijn met inzichten 
voor de toekomst. Dat doe ik uit mezelf, 
omdat ik het belangrijk vind.”

Had je dan niet beter in de Randstad 
kunnen zitten?
“Qua faciliteren is het hier goed. De wil 
om mooie dingen te doen, is aanwezig. 
Waarom verhuizen? De meeste zaken 
verlopen tegenwoordig virtueel en 
internationaal. Uiteraard zouden de 
contacten makkelijker lopen als wij in 
het Bio Science Park van Leiden zitten. 
Maar het is ons nu ook gelukt om een 
ingang te vinden bij bedrijven daar.  
We zijn heel actief geweest. Het hele 

netwerk in Nederland kennen we 
inmiddels. Klein land, kleine branche. 
Onze scoop is Engeland, Frankrijk, 
Zwitserland en vooral de VS.”

De EU wil een one-stop-shop voor 
innovatieve starters.
“Ja, dat willen ze natuurlijk altijd.  
Ook in Nederland is dat al in een paar 
regeerakkoorden meerdere keren 
gezegd en begint nu pas mondjesmaat 
vorm te krijgen. In Europees verband  
zie ik alleen maar nog meer bureau-
cratie ontstaan.”

Heb je compromissen moet sluiten  
met subsidieverstrekkers?
“Links en rechts wel, ja. We zijn nu 
vooral bezig met de financiering te 
regelen zodat we de tijd krijgen om  
ons ding te doen. Je hebt je case 
opgebouwd, je hebt de contacten,  
alle beginnetjes open, maar nu moet  
er geïnvesteerd worden om alles te 

versnellen en toe te passen. Ook al heb 
je een fantastisch product, mensen 
kijken tegen jou aan van: kun jij ook 
investeren? Dat hoeft niet per se geld  
te zijn, maar ook tijd. En tijd is geld in 
het kwadraat voor een ondernemer.” 

Subsidies voor innovatieve starters 
worden beperkt. Hadden jullie ook 
zonder gekund?
“Nou, alles wat je hier ziet, is door 
subsidies opgezet. Dus logischerwijs 
hadden we zonder niet bestaan.”

Break-even point? 
“De bedoeling is dat we eind dit jaar  
de break-even halen. Voor de rest  
is ons businessmodel redelijk flexibel. 
We zijn meerdere zaken tegengekomen 
waarop we totaal geen invloed hadden 
en die leiden tot uitstel of vertraging. 
Als je break-even draait en je bereikt 
een cash flow positive dan wordt het 
een ander verhaal. Dat is lachen 
natuurlijk.”

In vergelijking met de VS presteert 
Europa beduidend slechter als het  
gaat om aantal spin-offs. Wat is volgens 
jou de oorzaak van dat verschil?
“Cultuur. Puur de cultuur. Nu ik in de  
VS ben geweest, heb ik gemerkt dat het 
daaraan ligt. In de VS zeggen ze: ik heb 
een idee, ik ga ervoor. Met een enorme 

drive en support uit hun omgeving.  
Niet dat mensen in mijn omgeving 
zeggen: dat is een waardeloos idee. 
Maar ondernemen wordt bij ons toch 
gezien als iets vreemds. Waarom ga  
je niet gewoon werken bij Shell? Dat  
is toch een mooi bedrijf? Terwijl ze het 
in de VS fantastisch vinden als je iets 
voor jezelf gaat doen. Er zijn daar veel  
meer risico-investeerders. Die gooien 
gemakkelijk een paar miljoen dollar 
tegen een virtueel idee aan. En al  
gaan er duizenden bedrijfjes kapot,  
één onderneming als Google maakt 
alles goed.”

Waardoor wordt het succes bepaald? 
Het product of jullie flair?
“Het is moeilijk om dat van jezelf te 
zeggen, maar ik denk wel dat het door 
je uitstraling komt. Er moet een goed 
product zijn. Dat is de basis. Maar je 
hebt vooral een verhaal nodig, en dat 
verhaal ben jij. Dat moet je verkopen. 
Als de onzekerheid over het voort-
bestaan van je bedrijf aan je vreet,  
moet je er niet aan beginnen.  
Trouwens, we zijn nu bezig met een 
sollicitatieronde en er komen veel 
kandidaten uit Oss waar MSD-Organon 
is uitgekleed. Dus ik hoef ze niet uit  
te leggen dat er weinig risicoverschil  
zit tussen een groot en klein bedrijf.  
Dat is allemaal schijn.”

www.emultech.nl

Innovatieve starters | Frits van Otterdijk

Terwijl de Amerikanen met durf en optimisme investeren in innovatieve bedrijfjes,  
blijft Europa vaak te verdeeld en afwachtend. Dat moet beter, zo besloot het  

Europees Parlement vorige maand in Straatsburg. Meer geld, minder bureaucratie,  
meer samenwerking, maar vooral een sterker vertrouwen in jonge creatieve starters  

moeten ervoor zorgen dat de oude wereld de concurrentie met de rest aan kan.  
Hoe kijken innovatieve starters in Eindhoven daar tegenaan? “Ik weet niet of je  

met formele structuren dit soort informele verschillen zomaar kunt overbruggen.” 

“Netwerken is het 
allerbelangrijkst”

“Ondernemen? 
Waarom ga je niet 
gewoon werken  
bij Shell?”

Eén deur  
waarop staat:  
‘Innovatie hier’

Whereas Americans are daringly and optimistically investing in innova-
tive small businesses, Europe often displays a divided and wait-and-see 
attitude. Last month in Strasbourg, the European Parliament decided 
we must do better. More money, less red tape, more collaboration, and 

especially a greater trust in young, creative starters, should bring the old world to a 
level at which it can compete with the rest of the world. What do trailblazing starters 
in Eindhoven think of the idea? “I’m not sure whether formal structures will be able to 
erase these informal differences just like that.” 

[E]

“Tijd is geld in het kwadraat voor een ondernemer”

Robin de Bruijn en Fränk de Jong. Foto | Bart van Overbeeke

Judith Merkies
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Europa zoekt lef en kapitaal voor innovatieve starters

politieke kleur. Hierdoor is de echte 
interne Europese markt nog verre van 
perfect. Met Europese regelgeving 
moeten we daar dus aan bouwen.  
Zodat iemand van Brainport zijn 
uitvinding gemakkelijk kan opschalen 
naar de Europese markt. Europa kan  
ook de financiering makkelijker maken. 
Tenslotte is het hele financiële netwerk 
niet alleen maar Nederlands, maar 
Europees. Met de ‘Innovatie-Unie’ willen 
we banken ook een steuntje in de rug 
geven om meer risico’s aan te gaan.  

Om met meer durf te investeren in jonge 
innovatieve starters. We moeten ook echt 
kijken naar allerlei soorten regelgeving 
die over de grenzen gaat. Zoals de 
faillissementsregeling. Je wordt in vrijwel 
elk Europees land voor lange tijd gestraft 
als je failliet gaat. Dat ontneemt starters 
de moed om met risicovolle innovatieve 
producten op de markt te komen.” 

Wat moet ik me voorstellen bij een 
one-stop-shop?
“Eén deur waarop staat: ‘Innovatie hier’. 
Op dit moment is het een woud van 
deuren. Het moet nu meer een hobby 
zijn voor ondernemers om in de avond- 
 uren te gaan bestuderen achter welke 
deur hij moet zijn. Dat is onhandig. Als 
wij innovatie willen stimuleren, moeten we 
het makkelijker maken. Dus één -digitale- 
deur met daarachter iemand die je naar 
de juiste partner of investeerder leidt.” 

Aan innovatie gaat een stuk onderwijs 
vooraf. Overal wordt bezuinigd op 
onderwijs. Kan het Europees Parlement 
daar iets aan doen?
“Er zijn competenties die Europa niet 
heeft, waaronder gezondheidszorg en 
onderwijs. Natuurlijk moet er veel 
gebeuren aan onderwijs. Maar kijk  
eerst of je efficiënt bezig bent en gooi er 
niet zomaar meer geld tegenaan. Als je 
innovatie en groei propageert, dan denk 
je toch niet alleen na over de komende 
zes maanden? Dan moet je kijken naar 
de komende twintig jaar. We zijn er  
goed in om het gemiddelde niveau van 
studenten op te trekken, maar minder 
goed in het stimuleren van excellentie. 
Omdat we denken dat het met elkaar  
in tegenspraak is. Je moet het één niet 
als de vijand van het ander zien. Zorg 
dat mensen vragen stellen, nieuwsgierig 
zijn, risico’s durven nemen.” 

Volgens uw rapport zijn er in Europa tot 
2020 een miljoen extra onderzoekers 
nodig. Om dat te halen, zijn meer vrouwen 
nodig. Het werven van meisjes voor een 
bètastudie gaat echter moeizaam.

“Kijk welk resultaat je wilt bereiken en 
stem daar je onderwijs op af. Wij denken 
de hele tijd maar dat met het huidige 
onderwijs de meisjes uiteindelijk vanzelf 
wel komen. Misschien willen meisjes wel 
op een heel andere manier studeren en 
krijgen we daardoor wel de resultaten. 
Als je de opbrengst van een studie 

duidelijk en pragmatisch maakt, wordt 
het veel interessanter om eraan te 
beginnen. Ik denk dat vrouwen resultaten 
willen zien. Die willen niet alleen het 
academisch debat, maar ook weten wat 
een studie in de praktijk betekent. Dus 
ontwikkel nou eens een keertje een 
andere vorm van onderwijs voor meisjes. 
Waarom mogen we niet differentiëren 
om hetzelfde resultaat te krijgen?”

Wat gaat er met uw rapport gebeuren?
“We hebben heel hard gewerkt aan  
dit rapport om een grote consensus te 
bereiken. Innovatie moet niet gaan over 
groepen buitensluiten. Daar moeten we 
allemaal achter staan. Laat bij voorkeur 
innovatie niet controversieel zijn in  
het beleid. Daarna wordt het al 
controversieel genoeg.”

Eind 2008 richtte Teun Wagenaar samen 
met vennoot Casper van Oosten het 
bedrijf Peer+ op. Het product: variabel 
zonwerend glas dat energie genereert. 
Wagenaar: “Het product is door de tijd 
heen iets aangepast. Toen dachten we 
nog dat we erg veel stroom gingen 
opwekken, maar we zijn door gesprek-
ken met klanten nu veel meer voor een 
autonoom product dat geen bedrading 
nodig heeft. De stroom die wij opwekken, 
wordt nu gebruikt om het systeem te 
voeden. Oud glas eruit, nieuw glas erin, 
afstandbediening erbij, klaar.”

Voor Teun Wagenaar is de start als 
innovatief ondernemer geleidelijk 
verlopen. Eerst vakantiedagen opnemen 
en weekeinden gebruiken. Daarna het 
lopende urencontract bij de werkgever 
stukje bij beetje inkorten. Toen het 
eerste subsidievoorstel werd gehono-
reerd, volgde de definitieve overstap 
naar het ondernemerschap.

Hebben jullie moeite gehad om  
de financiering rond te krijgen?
“Het is, of was, hier in Eindhoven vrij 
goed geregeld. Met een persoonlijke 
lening en een bedrijfslening van de 
Rabobank hadden we, in combinatie 
met de toegekende subsidie, een mooi 
startpunt. Het is enorm belangrijk 
geweest omdat onze technologie nog  

in een vroeg stadium zit. Het gaat om 
productontwikkeling waarbij we de 
risico’s zo laag mogelijk proberen te 
houden, maar dan nog. In die periode 
zijn de inkomsten minimaal.” 

Wanneer bereiken jullie het break-even 
point? 
Over twee jaar willen we het product en 
het productieproces zo goed als klaar 
hebben. En dan duurt het nog eens een 
jaar voordat de productie gaat draaien 
en wij inkomsten krijgen. Er zitten dus 
heel veel stappen tussen voordat er  
geld verdiend wordt.”

Je bent dus altijd afhankelijk  
van investeerders die geloven  
in jullie product. Kost het veel  
overtuigingskracht?
Lachend: “Continu. Elke dag. Je moet 
wel kunnen verkopen waar je mee  
bezig bent, wat je aan het doen bent. 
Elke keer als wij een technologische 
stap maken, moeten we dat zichtbaar 
kunnen maken aan onze financiers.  
Je kunt niet puur research & develop-
ment doen. Je moet continu klanten  
en investeerders overtuigen.”
 
Waar loop je bij het opstarten van  
een innovatief bedrijf tegenaan?
“Eigenlijk niet zo veel. In Eindhoven is 
een overvloed aan kennis. Er zijn veel 
hoogwaardige bedrijven aanwezig 
waaraan je dingen kunt uitbesteden.  
Dat is essentieel, want wij doen maar 
een klein gedeelte van het proces. De 
opzet van Incubator 3+, een broedplaats 
voor jonge ondernemers, en de 
connecties met de Rabobank maken een 
vliegende start mogelijk. Dat is erg 

positief. De volgende stap in financie-
ring is vaak lastiger, omdat het om een 
grotere som geld gaat.”

Er werd een tijd geleden in in Quote  
een bedrag genoemd van 1,3 miljoen 
euro voor jullie bedrijf als aanloop.  
Wat lokt de investeerders: twee 
bevlogen mensen of het product?

“Het is een combinatie. Maar ik denk 
dat het team erg belangrijk is. Hoe pak 
je de dingen aan? Dat is vaak belangrijk 
voor investeerders. Er is overigens alweer 
meer geld nodig dan Quote noemde. 
Doordat je voortdurend met de 
ontwikkeling bezig bent en gesprekken 
met klanten voert, verandert het 
product. Het is niet statisch. Grote 
bedrijven hebben in één keer de funding 
voor een groot project zonder tussen-
wegen. Terwijl een starter die wijzigingen 
juist telkens moet aanbrengen omdat de 
realiteit hem dwingt. Elke ondernemer 
moet flexibel zijn en kunnen improviseren. 
Dat is de kern van ondernemen.”

Wat vind je van een one-stop-shop  
voor alle Europese starters?
Dat ligt heel erg aan de uitvoering.  
Er zijn verschillende nuttige initiatieven 
die met starters bezig zijn zoals Syntens, 
DPI, Incubator 3+ en TwentyTwenty.  
Wat ons heel erg heeft geholpen om 

concreet bezig te zijn, is New Venture. 
Dat is een competitie in het schrijven 
van businessplannen waarbij je ook 
coaching krijgt. Verder doe je een 
heleboel ervaring op door gewoon met 
ondernemers om te gaan. Dat soort 
netwerken moeten je ook liggen en je 
moet daar tijd voor hebben. Ik denk  
dat een formele structuur zoals een 
one-stop-shop vrij lastig gaat worden.”

Europees octrooi?
“Heel nuttig. Nu is het heel duur. In je 
eerste jaar valt het nog mee, dan zijn  
de kosten beperkt. Maar we zitten nu  
in de fase dat je per land moet gaan 
betalen. Daarvoor zijn de kosten vrij 
hoog. Per patent kan dat oplopen  
tot tienduizenden euro’s.  
Patenten zijn hartstikke duur.”

Het Amerikaanse MIT is het succes-
verhaal. Waarom gaat ‘t in Europa zo 
moeizaam?

“Ik denk dat het met cultuur te maken 
heeft. Amerikanen staan superpositief 
tegenover ondernemerschap. Daar wordt 
het op de basisschool al ingegoten.  
Ik weet niet of Europa met formele 
structuren dit soort informele verschillen 
in korte tijd kan overbruggen. Als je het 
huidige aantal start ups vergelijkt met 
vijftien jaar geleden, zie je dat er nu 
meer dynamiek in de markt is. Alleen 
gaat die verandering langzaam. 
In Nederland is minder venture capital 
aanwezig, waardoor subsidies vaak een 
andere eerste bron is. Deze subsidies, 
waardoor wij onze eerste stappen 
konden zetten, zijn echter kleiner of 
helemaal verdwenen. Het wordt voor 
starters een stuk moeilijker. Als een 
Europese structuur dat gat kan dichten, 
zou dat uiteraard welkom zijn.”

www.peerplus.nl

Innovatieve starters | Frits van Otterdijk

Terwijl de Amerikanen met durf en optimisme investeren in innovatieve bedrijfjes,  
blijft Europa vaak te verdeeld en afwachtend. Dat moet beter, zo besloot het  

Europees Parlement vorige maand in Straatsburg. Meer geld, minder bureaucratie,  
meer samenwerking, maar vooral een sterker vertrouwen in jonge creatieve starters  

moeten ervoor zorgen dat de oude wereld de concurrentie met de rest aan kan.  
Hoe kijken innovatieve starters in Eindhoven daar tegenaan? “Ik weet niet of je  

met formele structuren dit soort informele verschillen zomaar kunt overbruggen.” 

“Innovatie  
moet niet gaan  
over groepen  
buitensluiten”

“Je moet continu 
klanten en  
investeerders 
overtuigen”

Kern van onder-
nemen: flexibel  
zijn en kunnen  
improviseren

Whereas Americans are daringly and optimistically investing in innova-
tive small businesses, Europe often displays a divided and wait-and-see 
attitude. Last month in Strasbourg, the European Parliament decided 
we must do better. More money, less red tape, more collaboration, and 

especially a greater trust in young, creative starters, should bring the old world to a 
level at which it can compete with the rest of the world. What do trailblazing starters 
in Eindhoven think of the idea? “I’m not sure whether formal structures will be able to 
erase these informal differences just like that.” 

“Je moet continu verkopen waarmee je bezig bent”

Teun Wagenaar, Andy Cumming en Casper van Oosten. Foto | Bart van Overbeeke
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Betere analyse van oogziektes en huidaandoeningen met snel afstembare laser

Bauke Tilma opent een klein plastic 
doosje en haalt daar met duim en 
wijsvinger het resultaat van vier jaar 
promotieonderzoek uit: een minuscule 
chip. Afmetingen: tien bij zes millimeter. 
Het is moeilijk voor te stellen, maar deze 
vinding zorgt ervoor dat het maken van 
3D-beelden tot een bepaalde diepte  
in het menselijk lichaam mogelijk is.  

In millimeters uitgedrukt: volgens Tilma 
konden artsen tot nu toe tot hoogstens 
twee millimeter diep kijken en hij heeft 

dat verruimd tot tweeënhalve millimeter. 
Hij maakt daarbij gebruik van licht in het 
golflengtegebied van 1700 nanometer  
in plaats van de gebruikelijke 1300 
nanometer. 
Die golflengte rond 1700 nanometer  
is heel bewust gekozen, legt de 
promovendus uit, die op 28 juni zijn 
onderzoek verdedigt. “In principe geldt: 
hoe langer de golflengte is, hoe dieper 
je kunt kijken. Lichtbronnen met een 
golflengte van 1550 nanometer die veel 
worden gebruikt bij telecommunicatie 
over glasvezel kunnen helaas niet 
worden gebruikt doordat dit licht door 
water in het menselijk lichaam wordt 
opgenomen. Datzelfde geldt voor licht 
met een golflengte boven de 1800 
nanometer. Met een lichtbron met 
golflengte rond 1700 nanometer hebben 
artsen zicht op het trabeculum, dat de 
oogdruk reguleert. Een hoge oogdruk 

kan een indicatie zijn voor de oogziekte 
glaucoom. In de huid kan het duidelijkere 
beelden opleveren van bijvoorbeeld 
huidkanker of aderverkalking.”
Tilma startte in 2007 met het promotie-
traject binnen het project IOP Photonic 
Devices program van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. Dit programma heeft als doel 
de samenwerking tussen kennisinstel-
lingen en bedrijven te bevorderen om zo 
tot relevante en duurzame toepassingen 
van licht te komen. De Eindhovense 
onderzoeker ging aan de slag om een 
laser-lichtbron te maken met een 
golflengte rond 1700 nanometer om 
daarmee een dieper 3D-beeld te kunnen 
maken en werkte daarbij samen met  
het Academisch Medisch Centrum in 
Amsterdam. 
Met zijn op een chip geïntegreerde laser 
kunnen 3D-beelden worden gemaakt 
met de techniek Optische Coherentie 
Tomografie (OCT). Van deze techniek, 
waarbij een dwarsdoorsnede van het 
weefsel afgebeeld wordt met een 
micrometerresolutie, maken vooral 
oogspecialisten gebruik. Tilma vergelijkt 
het met het maken van de echo bij een 
foetus, alleen worden nu in plaats van 
geluidsgolven lichtgolven gebruikt.
De oplossing voor het probleem bleek  
in quantum-dots te zitten - lichtbronnen 

van een paar nanometer groot die,  
als je ze op een bepaalde manier maakt, 
licht uitzenden rond 1700 nanometer. 
Door deze quantum-dots te integreren  
in een laser op halfgeleidermateriaal 
was het mogelijk om een laser-lichtbron 
te maken met een golflengte rond 1700 
nanometer. 

Daarbij kreeg Tilma het voor elkaar om 
de kleur van de laser ‘afstembaar’ te 
maken rond de 1700 nanometer, zodat 
een 3D-beeld kan worden gegenereerd. 
Normaal gesproken is bij lasers één van 
de kleuren dominant: “The winner takes 
it all”, verwoordt Tilma. De onderzoeker 
maakte een afstembaar filter in de laser, 
waarmee kleuren selectief worden 
doorgelaten. Hierdoor wordt de 
gewenste kleur een handje geholpen  
om ‘the winner’ te worden. Door snel  
te variëren met de kleur van de laser, 
kan de arts in korte tijd een dieptebeeld 
maken van bijvoorbeeld het oog. 
De elektrotechnicus maakte een serie 

chips en probeerde verschillende filters 
uit. Het werkte boven verwachting goed. 
Op het oog of op de huid is nog niet 
getest, maar het lukte in ieder geval 
goed om als test een diepteplaatje te 
maken van een glasplaatje, waarbij de 
boven- en onderkant van het glasplaatje 
goed zichtbaar waren. Toch zijn er nog 
verbeterpunten. “De hoeveelheid licht  
is nog wat te weinig, we moeten dus 
kijken naar een nog betere versterker  
en op sommige plekken in de laser 
ontstaan reflecties, waardoor het beeld 
niet helemaal scherp is.”
Tilma ziet grote voordelen aan zijn chip, 
zeker als de lasertechnologie nog wordt 
geperfectioneerd. “De chip kun je in een 
handzaam apparaatje verwerken, dan 
hoeven oogartsen en opticiens niet, 
zoals ze nu doen, met een grote kast te 
werken. Doordat de laser snel is, kunnen 
in minder tijd meer beelden worden 
gemaakt. De patiënt hoeft dan geen 
seconden lang z’n ogen stil te hebben. 
We zitten nu op een dieptebeeld binnen 
0,4 seconden, liever nog zouden we 
naar vier milliseconden gaan.”  
De Eindhovense onderzoeker gaat 
binnenkort werken bij de ETH in Zürich, 
waar hij aan de slag gaat met lasers die 
zeer korte pulsjes kunnen genereren 
voor telecommunicatietoepassingen. 
(JvG)

Met ‘afstembare’ lasers kunnen artsen goede 3D-beelden maken 
van het oog of van de huid. Maar om aandoeningen als de  

oogziekte glaucoom, huidkanker en aderverkalking beter te 
analyseren, kijken ze graag dieper in het weefsel. De lasertechno-
logie van TU/e-promovendus ir. Bauke Tilma maakt dit mogelijk. 
Bovendien kunnen artsen door zijn vinding met een handzamer 

apparaat werken, in kortere tijd meer beelden maken en is  
Tilma’s toepassing daardoor patiëntvriendelijker.

De oplossing voor 
het probleem 
bleek in quantum-
dots te zitten

De patiënt hoeft 
niet seconden 
lang z’n ogen  
stil te houden

Veilig modder meten met radiogolven

Nederland is een baggerland; Neder-
landse baggeraars zijn over de hele 
wereld actief. Ze zuigen zand en slib  
op van de waterbodem en zorgen zo 
voor begaanbare vaarroutes, schoon 
oppervlaktewater of nieuw land.  
Het zal dan ook geen verbazing wekken 
dat ook de grootste fabrikant van 
baggerapparatuur in Nederland is 
gevestigd: marktleider IHC Merwede, 
gevestigd in Sliedrecht, heeft ruim 
drieduizend werknemers in dienst.
Voor baggeraars is het van groot belang 
te weten welk deel van de modderige 
vloeistof die door de pijpen omhoog 
wordt gezogen uit modder bestaat en 
welk deel uit water; het opzuigen van 
een te waterig mengsel kost onnodig 
veel tijd en geld. Daarbij komt dat 
baggeraars in het algemeen worden 
afgerekend op de hoeveelheid materiaal 
die van de rivier- of zeebodem wordt 
losgemaakt en opgezogen. In een 
concurrerende bedrijfstak met kleine 
winstmarges is nauwkeurige meet-
apparatuur om de modderconcentratie 
in de baggertransportleidingen te 
bepalen een noodzakelijk hulpmiddel.
Baggeraars zijn momenteel nog 
afhankelijk van een meetsysteem  
op basis van een radioactieve bron. 
Deze cesium- of kobaltbron is vanwege 
veiligheidsoverwegingen ingepakt in 
een loden cilinder met een doorsnede 
van bijna een halve meter en zendt 
gammastraling uit naar een detector 

aan de overzijde van de baggerbuis.  
De hoeveelheid straling die door het 
moddermengsel heen komt, is een 
goede maat voor de dichtheid van het 
materiaal in de buis. 

De radioactieve concentratiemeter  
werkt goed en eenvoudig, maar heeft 
als nadeel dat je met zwaar radioactief 
materiaal werkt, vertelt dr.ir. Martijn  
van Eeten: “Dat betekent dat er vaak 
speciale vergunningen moeten worden 
aangevraagd. Dat kost veel tijd, soms 
zelfs zoveel dat ze maar besluiten  
om zonder het meetsysteem te gaan 
baggeren en dat is natuurlijk geen 
ideale situatie. Aan de hand van het 
verschil in druk voor en na de pomp is 
wel iets te zeggen over de dichtheid van 
de modderstroom, maar deze methode 
is veel minder nauwkeurig.” Bovendien 
kan de publieke opinie er zomaar voor 
zorgen dat het werken met radioactief 
materiaal een groter probleem wordt 
dan het nu is. Hoewel de radioactieve 

bron uiterst onschuldig is vergeleken 
met een kerncentrale, heeft de recente 
ramp rond Fukushima het imago van 
radioactiviteit natuurlijk geen goed 
gedaan.
Dit alles was reden voor IHC om op  
zoek te gaan naar een alternatieve 
concentratiemeter. Via prof.dr. Herman 
Beijerink en het SAI kwam het bedrijf 
terecht bij Van Eeten, die als afstudeer-
project voor zijn master Technische 
Natuurkunde onderzocht of je een 
concentratiemeter kunt maken waarin 

de gammastralen vervangen worden 
door onschuldige radiogolven.  
Dat bleek inderdaad het geval en de 
voortzetting van zijn afstudeerproject 
bleek geschikt voor een promotie op 
proefontwerp; een variant van 
promoveren waarvoor met name 
afgestudeerden van de ontwerpers-
opleidingen kiezen. Van Eeten voerde 
het promotieonderzoek uit in dienst  
van IHC Systems, een business unit  
van IHC Merwede.
De concentratiemeter van Van Eeten 

werkt deels op hetzelfde principe als  
de conventionele meter: hij bestaat  
uit een zender, in dit geval van 
radiofrequente (RF) straling, en een 
detector die kijkt hoeveel straling er door 
de baggerstroom wordt geabsorbeerd. 
Naast de verzwakking van het signaal is 
echter ook de looptijd van de golf een 
maat voor de modderconcentratie:  
die looptijd (of beter: de voortplantings-
snelheid) is afhankelijk van de zogeheten 
permittiviteit van het mengsel van modder 
en water. Hoe meer modder, hoe lager 

Baggeraars willen graag kunnen zien hoeveel zand of modder  
ze opzuigen. Hiervoor gebruiken ze nu nog een meetapparaat  
met een radioactieve bron. Dr.ir. Martijn van Eeten bewees dat  

het ook met onschuldige elektromagnetisch straling kan.  
Hij promoveerde dinsdag 21 juni op dit proefontwerp.

Martijn van Eeten. Foto | Rien Meulman

Baggeraars 
worden afge-
rekend op de  
hoeveelheid  
materiaal die  
ze opzuigen
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vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Is het niet onderhand tijd voor een 
huisslaaf die de vaat doet, de vloer 
schoonmaakt en vervolgens een  
kopje thee brengt? Het duurt nog  
even voordat hij in de schappen staat, 
maar er wordt hard aan gewerkt.  
Tim Clephas, student Werktuigbouw-
kunde, studeert af op de regeltechniek 
die zo’n huishoudelijke robot in goede 
banen moet leiden.

“Ik wilde graag een praktisch 
afstudeerproject, waarbij ik niet 
uitsluitend achter mijn computer-
scherm zit”, vertelt Clephas. “Daarom 
was dit project ideaal: ik moest eerst 
zelf een robot bouwen, voordat ik 
ermee aan de slag ging.”
De basis van de robot was er al,  
alleen was hij ontwikkeld voor het 
Eindhovense robotvoetbalteam Tech 
United. Hij was dus zeer wendbaar, 
maar veel te kort, armloos en ook niet 
erg sociaal. “Ik heb hem ongeveer de 
afmetingen van een mens gegeven, 
zodat de omgeving niet aan hem hoeft 
te worden aangepast. Hij heeft nu ook 
armen en een hoofd, zodat hij dingen 
kan oppakken, zien en praten.”
Voor mensen vergt het de nodige 
coördinatie al die dingen tegelijkertijd 
te doen, zonder dat er ongelukken 
gebeuren. Voor een robot geldt dat 
ook. “De robot heeft bijvoorbeeld vier 
‘omniwielen’, waarmee hij in alle 
richtingen kan rijden. Hij is daardoor 
heel wendbaar, maar als één zo’n 
wieltje door een drempel in de lucht 
blijft hangen, kan een regelsysteem 
overstuur raken. Ook voor de veiligheid 
is een robuust regelsysteem heel 
belangrijk: je wilt voorkomen dat  

een zware robot onvoorzien tegen 
iemands enkels aanbotst.”
De implementatie van de regelaar die 
Clephas ontwierp, zorgde voor wat 
problemen. Om eenvoudig te kunnen 
samenwerken met andere universiteiten 
en projecten, mocht hij uitsluitend 
gebruik maken van opensource- 
software. Het aan de TU/e veel-
gebruikte Matlab was dus niet 
geschikt. 
“Ik moest op zoek naar andere 
real-time software, wat me erg veel 
tijd heeft gekost. Het resultaat is 
gelukkig wel dat mijn opvolgers op 
relatief eenvoudige wijze verschillende 
filters aan elkaar kunnen koppelen, 
zonder dat ze hoeven te programmeren. 
Elke regelaar bestaat uit meerdere 
filters, die er samen voor zorgen dat 
een onderdeel precies doet wat je wilt.”
De robot is een eerste stap in een 
breder project, RoboEarth. Het doel  
is om een open database op te zetten 
van robotvaardigheden, die vanuit  
elk deel van de wereld zijn te 
downloaden. (EV)

Sluitstuk

Gekkekoeienziekte maakt weinig  
menselijke slachtoffers
Slechts een klein percentage van de mensen tussen 1997 en 2007 in 
Nederland zijn overleden aan de hersenziekte van Creutzfeldt-Jacob heeft 
deze ziekte opgelopen door het eten van besmet rundvlees.  
Die conclusie trekt promovendus Casper Jansen van het UMC Utrecht  
in zijn proefschrift, dat hij 21 juni verdedigde. Van de 146 overledenen 
waarbij kon worden vastgesteld dat ze aan de ziekte van Creutzfeldt-
Jacob waren overleden, bleken slechts drie personen de nieuwe variant te 
hebben die wordt overgedragen door het eten van vlees van runderen 
met de ‘gekkekoeienziekte’ BSE. 
Begin jaren negentig is met BSE besmet rundvlees in de Nederlandse 
voedselketen terechtgekomen. Doordat het lang duurt voordat de ziekte 
zich openbaart, kunnen we in de komende tijd nog meer gevallen 
verwachten. Gezien de resultaten van Jansen zijn dat er echter niet zo veel: 
waarschijnlijk is het aantal op de vingers van een hand te tellen. (TJ)O
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Regeltechniek voor huishoudelijke robot

Mechanical Engineering 
student Tim Clephas 
graduated on the  
control techniques for  

a housekeeping robot. He developed 
the robot and its software himself. 

[E]

Betere analyse van oogziektes en huidaandoeningen met snel afstembare laser

Bauke Tilma. Foto | Bart van Overbeeke

Tunable lasers allow doctors to generate good 3D images of the eye or 
the skin. However, in order to properly analyze ailments such as 
glaucoma, skin cancer and arteriosclerosis they need to look deep into 
the tissue. TU/e’s PhD candidate ir. Bauke Tilma developed a laser 

technology that can do that. On top of that, thanks to his invention doctors can use a 
more manageable device and generate more images in less time, which makes it 
more patient-friendly. 

[E]

deze permittiviteit. De variatie in looptijd 
is op deze korte afstand -de buizen zijn 
typisch een meter in doorsnede- niet 
meer dan een nanoseconde. Om die 
minieme vertraging te kunnen meten, 
bewerkte Van Eeten het signaal zodanig 
dat een zeer nauwkeurige vergelijking 
met het bronsignaal mogelijk is.
Van Eeten stuitte echter op een 
complicatie: het eerste prototype 
werkte prima in het lab, maar niet in 
zout of zelfs brak water. Dat is namelijk 
enigszins elektrisch geleidend door  
het zout dat hierin is opgelost. Voor de 
RF-concentratiemeter maakt dat de  
zaak aanzienlijk ingewikkelder: door  
de geleidbaarheid van het water doven 
de elektromagnetische golven snel uit. 
De methode is hierdoor wellicht zelfs 
ongeschikt voor toepassing in zeewater. 

Bovendien heeft de geleiding ook nog 
invloed op de voortplantingssnelheid 
van de golven.
De moeilijkheid is dus dat je tegelijker-
tijd zowel het zoutgehalte als het 
moddergehalte van het water meet  
en deze twee zaken niet zomaar van 
elkaar kunt onderscheiden. “Om dat  
te ondervangen hebben we een tweede 
prototype uitgerust met een geleidbaar-
heidsmeter, zodat we de effecten 
afkomstig van het zoutgehalte en van de 

modderconcentratie konden scheiden. 
Helaas werkte ook dat niet optimaal. 
Pas tijdens het schrijven van mijn 
proefschrift ontdekte ik hoe je uit de 
signaalverzwakking ook de geleidbaar-
heid kunt destilleren.” Een aparte 
geleidbaarheidsmeter bleek daardoor 
toch niet nodig - een meevaller.
De volgende stap is de concentratie-
meter zo robuust te maken dat hij de 
markt op kan. “Deze methode is in ieder 
geval geschikt voor de niche van kleinere 
baggeraars die op binnenwater opereren. 
Het testmodel is nog te duur doordat er 
veel verwisselbare componenten in zitten. 
Maar dat kan nu anders, omdat we 
precies weten wat nodig is. Het is de 
bedoeling dat mijn opvolger op de 
commerciële versie zal promoveren.” (TJ)

Veilig modder meten met radiogolven

Voor de radio-
actieve bron  
moeten vaak  
speciale vergun-
ningen worden 
aangevraagd

Dredgers like to see how 
much sand or mud they 
dredge. Right now, 
they’re still using a 

measuring device with a radioactive 
source for that. Dr.ir. Martijn van Eeten 
proved it can also be done with harm-
less electromagnetic radiation. He 
received his PhD for the technological 
design of his idea on Tuesday, June 21.

[E]

Foto | Rien Meulman

Een baggerbuis met hierop het prototype van de concentratiemeter van Van Eeten (rood). 
Daarboven de conventionele meter op basis van een radioactieve bron (oranje).
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Gratis naar familieconcert Symfonieorkest Eindhoven in Auditorium 
Een Spaanse gouverneur die een blauwtje loopt

‘Les Femmes du 6ème Étage’,  
milde satire over klassenverschillen

Een Spaanse gouverneur die flirt met de 
molenaarsvrouw en de molenaar die dit 
niet pikt. Dit is in een notendop het 
verhaal dat wordt verteld tijdens het 
familieconcert dat Symfonieorkest 
Eindhoven op 26 juni voor iedereen van 
zes jaar of ouder in het Auditorium geeft. 
Bezoekers kunnen zelf muziekinstru-
menten uitproberen na afloop van de 
gratis voorstelling ‘De driekanten steek’. 

Vertellers Ad Overweel (oud-Fontys 
directeur van de opleiding drama) en 
Eva Nijs (Fontys-studente) zijn de 
vertellers van de Spaanse muzikale 
klucht, waarin het verhaal wordt verteld 
over een molenaar, zijn aantrekkelijke 
vrouw en de Spaanse gouverneur met 
zijn karakteristieke hoed: de driekanten 
steek. De gouverneur probeert de 
molenaarsvrouw te verleiden en zij 
danst en flirt met hem, maar wijst hem 
tenslotte af. De slechte gouverneur trekt 
dus aan het kortste eind en de molenaar 

gooit hem de deur uit. De buren dansen 
een jota (een oude Spaanse dans) om de 
nederlaag van de gouverneur te vieren.
Het voltallige Symfonieorkest doet aan 
de uitvoering mee, onder leiding van 
dirigent Pedro López López. De muzi - 
kanten zitten tussen het publiek en 
worden stapsgewijs bij de voorstelling 
betrokken. 
Het is de vierde keer dat het familie-
concert wordt gehouden. Volgens  
Ab Luiken, die de pr doet voor de 
vereniging, is het Symfonieorkest 
hiermee gestart om ook de jeugd  
meer te betrekken.  

Anneloes Oude Vrielink, TU/e-studente 
Biomedische Technologie, speelt voor 
de derde keer mee tijdens het familie-
concert. “Deze concerten zijn erg leuk, 
omdat ze op kinderen zijn gericht en  
de muziek wordt afgewisseld met een 
verhaaltje”, stelt de violiste. “Ik ben 
altijd benieuwd welke indruk het maakt 

op de kinderen. Zouden ze thuis gaan 
zeuren dat ze ook een instrument willen 
spelen?”
Symfonieorkest Eindhoven -dat tot 2008 
Helikon heette- werkt voor het concert 
samen met de CKE-muziekschool, die 
instrumenten levert die de kinderen  
na het concert kunnen uitproberen en 
informatie geeft over het volgen van 
muzieklessen. (JvG)

In Parijs wonen veel gezinnen boven 
elkaar in hetzelfde gebouw. Men 
ontmoet elkaar op de trap of bij de 
voordeur, maar daar houdt het contact 
vaak op. Zo ook bij de vermogende, 
maar brave en saaie Jean-Louis Joubert 
in de jaren zestig in de Franse hoofdstad. 
Tot een Spaanse werkster arriveert.

Jouberts vrouw heeft de schoonmaak-
ster de deur uitgewerkt. Haar high 
society vriendinnen maken haar wijs dat 
Franse werksters uit de mode zijn. Dus 
komt er een nieuwe: de beeldschone en 
temperamentvolle Spaanse Maria. Ze 
blijkt op de zesde en bovenste etage van 
hetzelfde gebouw te bivakkeren, samen 
met nog enkele Spaanse poetsvrouwen.
Een groter contrast tussen de klassen, 
volksaard en levensdrift is nauwelijks 
denkbaar en aanleiding voor menig 

misverstand en grap tussen deze 
verschillende werelden onder één dak. 
Zeker als Joubert de zesde etage 
bezoekt, terwijl hij niet eens wist dat ze 
daar woonden terwijl zijn familie daar  
al drie generaties woont. Hij begint te 
beseffen hoe saai zijn leven is verge-
leken met dat van de levendige en 
ondernemende Spaanse dames. Joubert 
komt los, tot verdriet van madame 
Joubert. 
Met deze film maakte regisseur Philippe 
Le Guay niet alleen een leuke film, maar 
ook een milde satire op de Franse 
bourgeoisie en de discussie over de 
verhouding tussen autochtone en 
allochtone bewoners: ze kennen elkaar 
te weinig. (GV)

Plaza Futura, vanaf 23 juni.

Een eerdere voorstelling van Symfonieorkest Eindhoven in het Auditorium.  
Archieffoto | Bart van Overbeeke

A Spanish governor 
flirting with the miller´s 
wife, and the miller who 
won’t put up with that. 

That, in a nutshell, is the story told by 
the Eindhoven Orchestra at the Family 
Concert held in the Auditorium June 
26. The show is meant for anyone over 
six years old. After the free concert 
‘De driekanten steek’ (The three-way 
stitch), the audience can have a go  
at playing the instruments as well.  
The show starts at 11AM.

In Paris many families 
live in the same building. 
They meet in the stairwell 
or at the front door, but 

that’s about it. For the wealthy, honest, 
but dull Jean-Louis Joubert living in the 
French capital in the sixties, it’s no dif-
ferent. Until a Spanish housekeeper ar-
rives. The movie ‘Les Femmes du 6ème 
Étage’ (English title: Service Entrance) 
premieres at Plaza Futura June 23.

[E]
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‘De driekanten steek’, ‘Suites I & II’, componist Manuel de Falla.  
Zondag 26 juni, 11.00 uur in het Auditorium. Toegang gratis.

De Toren van  
Babel bij MU
MU maakt presentaties van actuele  
en visuele cultuur, in hybride vorm.  
Het gaat om een mix van (inter-)
nationaal design, mode, muziek, 
architectuur en nieuwe media. Zoals 
met de ‘The Great Babylon Circus’,  
met ondertitel: de verleiding van 
architectuur.
Samensteller is de Berlijnse criticus  
en curator Lukas Feireiss. Hij presen-
teert een aantal aanstormende 
creatieven uit de kunst, architectuur  
en design. Ze werken aan het nooit 
eindigende ontwerp van de ‘Toren van 
Babel’, het archetype van de architec-
tuur die tot in de hemel (dus God) wil 
bouwen. Maar ook symbool voor de 
confrontatie van meerdere talen en 
stijlen en -bovenal- de ultieme 
hoogmoed van de menselijke creatie.
Getoond wordt werk van vier ambi-
tieuze, experimentele kunstenaars  
uit verschillende delen van de wereld, 
allen neigend naar het spectaculaire.  
In een gezamenlijke aanpak worden 
installaties en beelden gemaakt. 
Deelnemers zijn het Braziliaanse 
sociaal-cultureel collectief ‘Project 
Morrinho’, het Belgisch-Duits 
kunstenaarsduo ‘Speedism’, de 
Marokkaans kunstenaar Mounir Fatmi 
en de Londense denktank ‘Tomorrow ’s 
Thoughts Today’. De begeleidende  
tekst van de expositie belooft  

‘nieuwe perspectieven op dit legen-
darische onderwerp’, waarmee ze  
de sociale, politieke en culturele 
relevantie willen onderstrepen. (GV)

Te zien bij MU (in de Witte Dame, 
Emmasingel), van 24 juni t/m 2 oktober 
opening vrijdag 24 juni vanaf  
20 uur. Entree: 2 euro.

‘The Great Babylon 
Circus: the temptation 
of architecture’ presents 
a number of upcoming 

creatives in the field of art, architecture 
and design. They’re working on the 
never-ending design of ‘the tower of 
Babel’, the archetypical architectural 
building that should reach all the way 
to heaven (and so God). It’s also a  
symbol for the confrontation of 
languages and styles, and especially 
the extreme pride of human creation. 
Exhibition at MU (Witte Dame,  
Emmasingel) from June 24-October 2, 
2011. Opens Friday, June 24 at 8PM. 
Admission: 2 euro.

[E]

Skyline van Mounir Fatmi.

Beeld uit ‘Les Femmes du 6ème Étage’.



Ryan Kapsar, United States, a Master 
student of Innovation Sciences

‘To be an English University or not to be?’, 
was a headline in Cursor two weeks ago. 
I had joined the discussion ‘TU/english’ 
at Studium Generale and was very curious 
for that reason also. To my great astonish - 
ment and disappointment I saw that the 
article had been written in Dutch. To be 
very honest, I even found that an insult 
to all international students and staff 
members. A major two-page article about 
a topic that the whole international 
community within TU/e is interested in, 
is summarized for us in three lines, and 
the rest may be read on the Internet.
In my opinion this article is typical of  
the way in which TU/e deals with the 
English language: they state that it is 
very important, but do not practice what 
they preach. All the news of my student 
association is in Dutch too, for example. 
The posters announcing activities at 
TU/e are in Dutch. This way it is not 
being made easy for us to participate 

actively within the university. 
TU/e underestimates how important it  
is for us to get information. We neither 
know the country, nor the city, nor the 
university. Yet we do want to know 
something about the place where we 
study! Moreover, today’s international 
students at TU/e are the ambassadors  

of this university in their own countries. 
So you had better make sure that they 
become enthusiastic and involved in 
particular. Involvement begins with 
providing information, giving us the 
feeling of belonging here. That feeling  
is one we definitely do not have now. 
Cursor should have placed both versions: 

Dutch and English. That would have 
been symbolic at once of the problem 
you get by using two languages, and it 
could have raised a discussion about 
how things should be done. I would like 
to feel part of TU/e and of Eindhoven. 
However, this is difficult, as there is 
hardly any English-language news to  
be found. Don’t get me wrong: I think 
that everybody should learn Dutch.  
I’m doing that myself as well. Before 
your command of this language is good 
enough to understand everything, 
though, you will be several years further, 
also because the courses are nearly 
always full. And during those years you 

are yearning for news, information and 
all kinds of details about the place 
where you live.” 

Reaction Cursor editor in chief  
Han Konings: 
The article stated clearly that the full  
text was available in an English 
translation on the Cursor site. 
We did discuss putting the English 
version on paper, but since the Executive 
Board has decided that English will  
be the second language at TU/e and  
not the first, we decided after all to  
do it the way we did.

Holland Expat Services (HES) provides 
personal coaching for expats in the 
southern Netherlands. You can turn to 
this organization with questions about 
permits, housing, schools, sports clubs 
and health. HES was founded in January 
2011 and is now organizing its first two 
activities: food shopping and the 
workshop ‘get to know the Dutch 
through their food.’ 

Karin Menk is the founder of the 
organization. “Although we do not at 
first instance focus on the organization 
of events, it seemed interesting to us  
to find out if there is a lot of interest  
in this. The first workshop has a light 
approach, and in the future we may  
be organizing workshops about items 
such as politics or health.”
Food Shopping will take place on  
Friday June 24. “We shall be visiting a 

biological farmers’ market and shall be 
dropping in on a number of authentic 
Dutch food stores.” The costs for this 
activity are 69.50 euro including coffee, 
Bossche Bol and lunch. 
The workshop will take place on Sunday 
June 26 and is free. Here you can learn 
everything about Dutch eating habits 
and where they come from. (HB)
Registration for both activities via: 
www.hollandexpatservices.com 

1
2
3
4

English page | 13 

I wonder

Swethan Anand, a PhD student from India, wonders why Dutch people are so 
blunt. “Whenever I ask questions about habits or customs people just say  
‘this is Holland’. I never get any real answers.” 

According to the Volkskrant of May 7, 2011, the Dutch rank in the top 3 of 
ill-mannered peoples of the world. They are egotistic and tell other people 
pointblank what they think of them. Abroad the Dutch have a name for being 
impolite noise-makers. And this is not a recent finding. For many centuries  
the Dutchmen have been known abroad for being ‘ill-mannered’: boozing, 
gobbling and wearing simple clothes, was how the Germans and French 
described them in the 17th and 18th centuries. 

Philosopher Bas van Stokkom writes in his book: ‘Wat een hufter - Ergernis, 
lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing’ (‘Such an asshole – Annoyance, 
Short-temperedness and Social Vulgarization’) from 2010 that the poor manners 
of the Dutch are related to the limited impact of the ‘Bildungs elite’ -writers, 
intellectuals and teachers- in the Netherlands. Add to that the aversion to 
authority of the 1960s, the individualism of the 1990s and the typical Dutch 
bluntness and absence of courtesy (rubbish), and there is little room left for 
good manners.

This does not imply, though, that the intentions of the Dutch are bad or impolite. 
A survey conducted by the Feedback Group in 2006 showed that it is caused in 
particular by a lack of awareness of customs in other cultures. We do not grasp 
readily that people in other countries tend to behave more politely and less 
brusquely. TV program Nova once even made a film to make the Dutch more 
aware of their inadequate manners. (HB)

Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.
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Free promotion concert in De Genneper Hoeve in Eindhoven with 
the theme: classical music in church and pub. Featuring Harfago 
(harp and bassoon) on Friday, brass quintet Brabant orchestra  
on Saturday and Lizet van Beek (opera) on Sunday. 
Genneper Hoeve, Friday June 24 thru Sunday 26, 20.00 - 22.00 
hours, free admission. www.brabantsedag.nl 

Family concert
 
In this family concert by Eindhoven Symphony Orchestra  
Ad Overweel and Eva Nijs are telling a burlesque about the 
Spanish governor with the three-cornered hat, a miller and  
his attractive wife. A musical story for young and old. 
Auditorium TU/e, Sunday June 26, 11.00 - 12.30 hours,  
free admission. www.symfonieorkesteindhoven.nl 

Workshop and food shopping Den Bosch

Workshop ‘Get to know the Dutch through their food’ and food 
shopping tour of Den Bosch, specially organized for expats.
Den Bosch, Friday June 24 and Sunday June 26
www.hollandexpatservices.com

For foreign students it is often difficult to plan activities 
apart from their studies, but fortunately there are still 
students who do succeed in planning studies and 
activities side by side. How do they manage this?  
And why do they find it so important to do more than 
studying alone? 

This week: Sissy Böttcher

Sissy Böttcher is from 
Germany and is doing 
her first year of the 
Master’s program Opera-
tions, Management and 
Logistics. She works 
at Studyportals.eu ten 
hours a week and is a volunteer at the Common Room 
in the Bunker. “For me it is not the most important 
thing to finish my studies within two years. I’ve already 
been studying for five years and in some semesters of 
my study I did nothing but study. I decided to change 
this during the final two years of my studies. During 
your days as a student there are so many other things 
to discover apart from studying. While I do want to do 
my study well, I also want to have a rich social life and 
meet new people. I don’t mind so much now if I have to 
catch up on a subject later. This semester, for example, 
I am only following five subjects.”

At the Common Room she is one of the active volunteers. 
“We regularly organize activities, and I enjoy contributing 

something to them. Within the Common Room there 
are a great many opportunities to come up with initia-
tives and organize things. For one, in February there 
was a performance by two musicians that I organized. 
We didn’t have to pay them for this and they slept at 
my place. It was a very successful concert that attracted 
many visitors, but somebody has to organize it.  
If nobody takes any initiative, nothing happens.  
In October I want to organize a similar event, which  
will probably be a blues concert.”

New in the Common Room are the ‘Dutch chat eve-
nings’. Just before the Dutch examination took place, 
I thought it might be a good idea to have an exercise 
night, starring both Dutch and foreign students. In 
order to speak Dutch together and be corrected by 
‘native speakers’. We have now had a number of these 
nights, and we shall probably keep organizing them, 
even if there are no exams coming up. Everybody was 
very enthusiastic about the initiative and there was 
enough interest. Again: if somebody doesn’t organize 
it, nothing will happen.”

For people who would like to do something, but don’t 
know how to combine it, Sissy has a tip: “If you think 
you would like to do volunteer work, but you anticipate 
too many problems, just try it. You don’t know how 
much time or energy it will take until you’ve tried it. 
Maybe it isn’t all that bad after all! You are not tied 
down to it, so if you don’t like it you can always stop 
again, but at least you will have tried.” (HB)

Is there life apart from your studies?  
Active students | deel 3

What’s happening 
Food shopping tour of Den Bosch

Speaker’s Corner  

Ryan Kapsar. Photo | Rien Meulman

To be an English university or not to be? 
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En hoe is het in Bolivia?

Inmiddels ben ik drie maanden ondergedompeld in het lokale 
leven van Bolivia. Ik heb kennisgemaakt met de duizeling-
wekkende stad La Paz op een hoogte van bijna vierduizend 
meter. In heb in de lokale gammele bussen langs de afgronden 
van de uitlopers van de Andes gereisd en achterop een pick-up 
truck door de jungle van de laaglanden. 

Mijn thuisbasis is Yacuiba, een kleine stad in het zuiden van 
Bolivia op de grens met Argentinië. De lonely planet vermeldt 
over Yacuiba: ‘there’s no reason to visit Yacuiba, only to cross 
the border into Argentina’. Hier woon ik dus gedurende zes 
maanden. Maar ik heb ervaren dat er wel degelijk redenen 
zijn om Yacuiba te bezoeken. De stad heeft weinig uitgaans-
gelegenheden, maar grenst daarentegen aan het natuur-
reservaat Aguaragüe waar je prachtige trekkings kunt maken. 
En in plaats van een 220 Volt-avond in het Gaslab, leer ik 
chacarera dansen bij de Guaraní-indianen die in dit gebied 
wonen.

Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde 
in de richting architectuur en bouwtechnische ontwerpen. 
Via de organisatie Togetthere heb ik de mogelijkheid gekregen 
om professionele ervaring op te doen als vrijwilliger bij de 
lokale NGO Cerdet. Cerdet zet zich in voor inheemse volkeren 
in de provincie Gran Chaco. Ze ondersteunen de inheemse 

bevolking onder andere in het terugwinnen van land dat door 
grootgrondbezitters in het verleden is afgenomen. 
Ook is de organisatie actief op het gebied van het verbeteren 
van landbouw en basisvoorzieningen. Ik werk mee aan een 
humanitair noodhulpproject voor het verbeteren van (drink-)
watersystemen in de provincie Gran Chaco, een gebied dat 
wordt geteisterd door droogte. Hierbij werken we samen met 
nog een andere NGO uit Italië, Coopi. 
De gevolgen van de klimaatveranderingen zijn hier duidelijk 
waarneembaar. Door de opwarming van de aarde is het 
regenseizoen korter, maar veel intensiever. In deze periode 
wordt het land geteisterd door overstromingen, landslides 
en modderstromen en vecht men tegen het water. Anderzijds 
houdt de periode van droogte veel langer aan, waardoor het 
vee sterft en oogsten verloren gaan. Systemen voor drinkwater 
ontbreken of ze functioneren niet. Omdat er geen veilige 
toegang is tot schoon drinkwater worden veel mensen ziek 
en sterven jonge kinderen aan de gevolgen van diarree.  
Twee jaar geleden heerste er zelfs cholera bij een aantal 
inheemse gemeenschappen. 
De inheemse gemeenschappen zijn het meest kwestbaar 
voor de droogte. Alles -hun water, voedsel en andere 
levensmiddelen- is afkomstig uit hun directe omgeving.  
Ze zijn sterk afhankelijk van de bronnen van moeder natuur.  

Het is ontzettend bijzonder, soms heftig, maar meestal heel 
leuk om de inheemse cultuur van Bolivia te leren kennen en 
ik zie dat het werk dat Cerdet doet heel noodzakelijk is. Ik blijf 
nog drie maanden in Bolivia, maar besef nu al dat dit een tijd 
is om nooit meer te vergeten. 

Olga Peek, alumna Bouwkunde

Werkervaring opdoen bij een architectenbureau in Londen. 
Kennismaken met het studentenleven in het Zweedse  
Uppsala. Zonne-energieproducten ontwikkelen in Cambodja. 
Een stage of onderzoek in het buitenland levert een schat 
aan ervaringen op. Cursor laat studenten aan het woord  
over hun belevenissen. 

Wil jij je buitenlandervaring delen in Cursor?
Cursor zoekt voor het nieuwe collegejaar studenten die een bijdrage willen 
leveren aan onze buitenlandrubriek. Ben of ken je een student die vanaf 
september in het buitenland zit en vind je het leuk om jouw ervaringen  
te delen, meld je dan via cursor@tue.nl! Verblijf je in de zomer voor stage  
of studie in het buitenland en wil je dolgraag een bijdrage leveren,  
dan kan dat ook. Dan plaatsen we je tekst en foto op www.tue.nl/cursor.

Inholland-toestanden aan de universiteit?
Onder de maat, luidde onlangs het 
oordeel over vier Inholland-opleidingen. 
Is het bij de universiteiten ook mogelijk 
dat opleidingen hun academische status 
niet waard zijn? Want ook daar leveren 
diploma’s geld op. “Zeg maar hoeveel 
punten je nodig hebt voor een zes.” 

Vraag universitaitre studenten om 
voorbeelden van al te makkelijk 
behaalde studie punten en ze komen 
geheid ergens mee. De inmiddels 
afgestudeerde Jeroen Postma (inter-
national business, Maastricht):  
“In 2009, bij een moeilijk vak waar  
zelfs na de herkansing driekwart voor 
zakte, ging ik met mijn vijf komma 
zoveel naar de inzage en daar werd  
me gewoon gevraagd: ‘Hoeveel punten 
-per vraag kreeg je punten- heb je  
nodig voor een zes?’  
Die heb ik toen gekregen. Ik werd wel 
gesommeerd om er mijn bek over te 
houden. Anderen zijn gaan rellen,  
want er waren ook tweeën en drieën. 
Daarop kwam er een nieuw herexamen 
dat veel makkelijker was, met allemaal 
achten en negens als resultaat.”
Grote problemen zouden niet eens 
mogelijk moeten zijn, gezien het 
systeem van kwaliteitsbewaking dat  
in ons land is opgetuigd. Maar ja, zelfs 
de gewraakte Inholland-opleidingen 
hadden van de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie een keurig 
kwaliteitsstempel ontvangen.  
Ex-Inhollandbaas Geert Dales vindt dat 
hij daarop “moest kunnen varen”, zei hij 
onlangs nog tegen NRC Handelsblad. 
NVAO-voorzitter Karl Dittrich: “Zo werkt 
het niet. We geven eens in de zes jaar 
ons oordeel en dan gaat het per definitie 
over het verleden - over het gerealiseerde 
niveau.”
Belangrijk is ook dat de wettelijke regels 

enige soepelheid bij de visitatiecommis-
sies in de hand werkten. Dittrich:  
“Bij een negatief oordeel kon de tent 
meteen sluiten want dan geef je als 
NVAO vervolgens geen accreditatie 
meer. Dat wordt nu anders, er komt een 
herstelperiode van een of twee jaar.  
Ik heb in het verleden wel rapporten 
gezien met de uitkomst: niet goed 
genoeg. Dan kreeg die opleiding de 
ruimte om in een paar maanden 
verbeteringen aan te brengen. 
Vervolgens was het nog steeds 
onvoldoende maar als de commissie 
goede intenties zag, gaf men het 
voordeel van de twijfel.” En dan 
verdween zo’n opleiding weer voor  
zes jaar onder de radar.

Een hulpmiddel om wrakke universitaire 
studies op te sporen, is mogelijk het 
oordeel van studenten over het 
onderwijs niveau: dat zegt natuurlijk wel 
iets. De Nationale Studentenenquête 
vraagt daar periodiek naar, en bij de 
Keuzegids Universiteiten wil hoofd-
redacteur Frank Steenkamp wel een 
lijstje maken van de laagste scores.  
In 2010 staan bovenaan wat talen: 
Italiaans, Roemeens en Duits, in 
Amsterdam, Leiden en Groningen.  
Ze krijgen net een zesje voor het  
niveau van de stof en soms nog minder. 
Probleem is alleen dat het heel kleine 
opleidingen zijn. Dat maakt die 
uitkomsten “volgens onze eigen normen 
niet voldoende betrouwbaar”, meldt 
Steenkamp, tevens directeur van het 
Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie. 
En als er dan eens een grote opleiding  
is die laag scoort, zoals de bachelor 
bouwkunde in Delft met een mager 
zeventje van de eigen studenten, dan is 
men er daar niet bepaald van onder de 
indruk. Directeur onderwijs Christian 

van Ees: “Ik neem dat met een korreltje 
zout. Onze afgestudeerden worden zeer 
gewaardeerd. Een aantal van onze 
mastertracks geeft rechtstreeks toegang 
tot het register van architecten, dat is een 
nationale en ook Europese benchmark. 
De werkstukken in de bachelor- en de 
masterfase worden altijd door een tweede 
beoordelaar bekeken. Wel gaan we wat 
meer aan het wetenschappelijk niveau 
doen, maar ja, de studenten willen 
gewoon architect worden en dat is nu 
eenmaal niet zo’n wetenschappelijk vak.”
Een andere indicatie voor onvoldoende 
niveau zou de studietijd per week kunnen 
zijn. Als studenten naar eigen zeggen 
nog geen twintig uur per week nodig 
hebben, is duidelijk dat je daar niet 
Einstein hoeft te heten. Volgens de 
meest recente gegevens was dat bij de 
Rotterdamse bachelor rechten het geval. 
Een landelijk dieptepunt, maar een 
rechtstreeks verband met de kwaliteit 
van het diploma - dat is toch iets te kort 
door de bocht. 
Niettemin hebben de Rotterdamse 
juristen ervan geleerd, zegt onderwijs-
decaan Suzan Stoter: “Mede door die 
uitslag hebben we het curriculum 
omgegooid. We gaan per 2012 nog een 
stap verder: geen massaal onderwijs 
meer met herkansingen, want dat levert 
veel te veel mogelijkheden voor vlucht- 
en uitstelgedrag. Ons nieuwe didactische 
model gaat uit van kleine groepen met 
aanwezigheidsplicht, activerend 
onderwijs, en in plaats van herkansingen 
de mogelijkheid om (lichte) onvoldoendes 
te compenseren met hogere cijfers voor 
andere onderdelen. Ik verwacht dat het 
aantal studie-uren per week al is gestegen 
en nog verder stijgt.” 

Zijn er dan echt geen ‘Inhollandjes’  
in het wetenschappelijk onderwijs?  

Landelijk examineren aan de universiteit?

Schrijfster Naema Tahir, columnist bij tv-programma Buitenhof, bepleitte 
onlangs dat er ook in het hoger onderwijs met vaste eisen moet worden 
gewerkt, net als bij het landelijk rijexamen. Dat zou het einde van het 
gesjoemel met diploma’s zijn.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra ziet er wel wat in. Hij heeft aangekondigd dat  
hij landelijke kennistoetsen gaat invoeren in het hbo. Ook hoofddocent  
Henk van Berkel, onderwijskundige en voorzitter van de examencommissie bij 
gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht, vindt landelijk 
examineren een goed idee: “De normen liggen nu bij de docent. Meestal begint 
die met iets absoluuts: 55 of 60 procent moet correct zijn. Maar dan blijkt vaak 
dat te veel studenten zakken. Docenten stellen dan de grens naar beneden bij. 
Te veel wil zeggen, ten opzichte van het jaar ervoor of ten opzichte van andere 
toetsuitslagen in hetzelfde jaar. Ook het Cito werkt zo. Als blijkt dat er ten 
opzichte van het jaar ervoor ineens veel meer deelnemers zijn gezakt,  
worden de normen aangepast.”
“Een toetsuitslag is gebaseerd op twee dingen: de kennis bij studenten en de 
moeilijkheid van toetsvragen. Toetsvragen kunnen toevalligerwijs makkelijker 
of moeilijker uitpakken dan gewenst. Docenten zijn niet in staat een juiste 
schatting te geven van de moeilijkheid van een toetsvraag, daar heb ik mijn 
proefschrift over geschreven. Daarom zoek je andere ijkpunten. Dat kan de 
vergelijkbare toets van een jaar eerder zijn of toetsen uit hetzelfde jaar.  
Nee, dat is geen sjoemelen.”
“Bij het rijexamen hanteren ze een itembank met vragen waarvan je weet hoe 
moeilijk ze zijn. Door een juiste manier van steekproeftrekken krijg je dan  
een toets waarvan de moeilijkheid van tevoren bekend is, omdat de vragen  
al zijn afgenomen bij een vergelijkbare groep deelnemers. Binnen het hoger 
onderwijs zijn er nog nauwelijks itembanken. Docenten maken steeds nieuwe 

vragen en 
daarvan weet je 
niet hoe moeilijk 
die zijn. Ik vind 
dat ook wij meer 
met itembanken 
moeten werken. 
Ik ben een sterk 
voorstander van 
landelijk 
examineren, ook 
in het universi-
taire onderwijs.” 

Archieffoto | Bart van Overbeeke
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Zomer 

Op de dag van het schrijven van 
deze column is officieel de zomer 
begonnen. Ik kijk vanuit mijn kamer 
naar buiten en al wat ik zie is grijze, 
natte zooi. Ik had enkele dagen 
geleden de was over de lijn gehangen, 
de dag erna kon ik de doorweekte 
theedoeken uit de tuin rapen.  
Dit schiet niet op, dacht ik, dus heb 
ik ze opnieuw gewassen en in ons 
huis opgehangen. Nu kwam ik er 
echter achter dat het in huis zo  
koud en vochtig is dat ze ook daar 
niet echt overtuigend droog werden. 
Gisteravond dus maar de verwarming 
aangezet.

Ik ben absoluut tegen het klagen 
over dingen die niet ‘echt’ belangrijk 
zijn, maar de laatste tijd begint de 
neiging wel groter te worden.  
De laatste drie treinritten werden 
verstoord door vertragingen,  
die nog erger werd door beroerde 
communicatie van de NS. Ik werd 
geïnformeerd over de invoering van 
het beroerd werkende OASE terwijl 
ik twee dagen daarna al twintig 
toetsen online moest hebben staan. 
En T-Mobile belde me op met de 
boodschap dat ik zwaar over mijn 
bundel was heengegaan, omdat je 
blijkbaar bij de specifieke bundel  
die ik gekozen had, geen minuten 
meeneemt naar de volgende maand. 
Succes met het uitpluizen van de 
onmogelijke factuur, hoor je ze 
denken.

Maar goed, het heeft natuurlijk geen 
zin om te klagen, je kunt je beter 
neerleggen bij zaken waar je niks 
aan kunt veranderen. Zoals de 
verachtende manier waarop politici 
‘de burgers’ bejegenen, door 
mediatrainingen toe te passen die 
de eerlijkheid en oprechtheid totaal 
wegnemen. Of aan de alsmaar 
toenemende stroom van reclame, 
waardoor je tegenwoordig nog meer 
kennis hebt over de vermeende 
werking van anti-rimpelcrèmes  
dan de fysiologie van je huid zelf.  
Of aan de reality-achtige opzet van 
documentaires op Discovery, in 
plaats van een beetje diepgang…

Hopelijk komt acceptatievermogen 
met de jaren…

Erik Roebroek is student  
Werktuigbouwkunde

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 de beste 

manier om vakantie-

ruzies te vermijden.

PANEL VAN DE WEEK 

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Tent opzetten
Het opzetten van een tent wordt vaak ervaren als het in elkaar zetten van een IKEA-stapelbed: 
een onmogelijke en frustrerende klus, waarbij je naderhand op wonderbaarlijke wijze onderdelen 
over hebt. Aangezien je over een tijdje master of science bent, zou je zeggen dat een technische 
handleiding lezen geen problemen moet opleveren. In de praktijk valt dit nog wel eens tegen: 
onsamenhangende plaatjes met aanwijzingen in het Grieks, waarbij stok A niet van stok B te 
onderscheiden is. Denk je het op gezond verstand en ruimtelijk inzicht wel te kunnen oplossen, 
dan kom je er halverwege achter dat er ook nog zoiets bestaat als een binnentent. Om je 
vakantie niet in mineur te laten beginnen, is het verstandig om even te oefenen: zet de tent 
een keer op in de achtertuin van je ouders of desnoods in het park. Je zult zien dat na twee 
keer de hele vakantieploeg al begint te lijken op een geoliede tent-opzet-machine. Eenmaal 
op de echte bestemming zit je dan binnen tien minuten trots op een klapstoeltje met een 
biertje onder de luifel, en dat is wel zo prettig voor het vakantiegevoel.

Actief of passief
Na uren in de bus te hebben gezeten kom je op de plaats van bestemming aan. Half verdoofd 
door je mp3-speler waarmee je hebt geprobeerd het constante brommen van de motor te 
negeren, stap je uit en snuif je de frisse lucht op. De vakantie kan beginnen! Snel naar het 
hotel, even omkleden en huppa, kom maar op met de portie avontuur. Echter, je vrienden 
blijken andere plannen te hebben… Lekker hele dagen aan het strand niksdoen, de vakantie is 
toch om uit te rusten! Bijkomen van de stress terwijl je bruingebronsd naar het ruisen van 
de zee luistert … Aaargh, nee, hoe kun je je tijd verdoen hier, iedere minuut moet optimaal 
benut worden om te snuiven aan de andere cultuur, luieren hadden we ook thuis kunnen 
doen! Om dit soort frustraties te voorkomen, is het handig om te peilen wat de intenties 
van je reisgenoten zijn vóórdat je op vakantie gaat. Maak afspraken, bijvoorbeeld ’s 
ochtends op het strand liggen, ’s middags een scooter huren. Vergeet niet dat je zelf  
ook moet inschikken, je bent tenslotte niet alleen op de wereld.

BESTE KEUSDe vakantievierende student

Alleen reizen
Het klinkt misschien eng als je er zo aan denkt, maar het is eigenlijk iets wat iedereen in z’n leven 
gedaan moet hebben: alleen op vakantie. De vooroordelen zoals ‘hartstikke eenzaam’ of 
‘levensgevaarlijk’ houden in de praktijk nauwelijks stand. Alleen reizen is niet gevaarlijker dan 
met z’n tweeën. En hoezo eenzaam? Juist als je mensen wilt ontmoeten, ga je alleen. Bovendien 
is alleen reizen het summum der vrijheid. Steeds meer reisfanaten willen van dat vrije gevoel 
proeven en boeken een solootje naar verre oorden. Zelf bepalen wat en waar je gaat eten, en 
hoe laat je ’s ochtends opstaat. Mocht je nog niet overtuigd zijn, moet je je het volgende realiseren: 
je bent echt niet de eerste en enige persoon die het doet, alle routes zijn al uitgestippeld!

Inholland-toestanden aan de universiteit?
“Het kan bijna niet anders, met de grote 
druk op rendementen en de financiën”, 
denkt voorzitter Sander Breur van de 
Landelijke Studenten Vakbond.  
“Niet waarschijnlijk”, zegt Dittrich, “ook 
al omdat de cultuur in het wo anders is: 
er is een hardere houding tegenover 
elkaar. Door de concurrentie tussen  
de onderzoekers zijn ze daar meer 
gewend elkaar de maat te nemen.”  
Jan-Willem Swane, woordvoerder van  
de Inspectie van het onderwijs: “Je kunt 
het niet uitsluiten maar er zijn geen 
aanwijzingen. Wij hebben alle hoger-
onderwijsinstellingen gevraagd naar 
onregelmatigheden als die speciale 
afstudeertrajecten van Inholland, maar 
ook andere dingen, en uit de universi-
teiten kwamen nauwelijks signalen; 
niets wat een nader onderzoek op 
locatie rechtvaardigde. Dat zegt wel iets. 
Verder werkt men in het wo met een 
visitatiecommissie per sector en niet  
per individuele opleiding. Dat maakt de 
kans kleiner dat een opleiding die onder 
het niveau belandt, onopgemerkt blijft.” 

De instantie die de visitaties bij de 
universiteiten voor haar rekening  
neemt is de Qanu: Quality Assurance 
Netherlands Universities. Sietze Looijen-
ga is coördinator van de onderwijsvisi-
taties, en ook hij is redelijk positief 
gestemd. “We zijn sinds 1990 met de 
vierde ronde visitaties bezig. Als er 
serieuze problemen waren, was dat  
wel opgemerkt.” Weliswaar vinden 
commissies soms dat een scriptie een te 
hoog cijfer kreeg, “maar het gaat erom 
of het nog voldoende is. Bij Inholland 
was met veertig procent van de scripties 
iets aan de hand, dat heb ik in het wo 
nog nooit meegemaakt.” 
Echte onvoldoendes hebben de 
visitatie commissies niet uitgedeeld,  

zegt Looijenga, “maar een paar jaar 
geleden zag je wel dat universiteiten na 
een matig commissieoordeel afzagen 
van hun plan om een doctoraalspecia-
lisatie om te bouwen tot een master.”
NVAO-voorzitter Dittrich: “Bij een 
accreditatie kijken wij of de visitatie 
volgens de regels heeft plaatsgevonden, 
of het panel goed is samengesteld, of er 
voldoende scripties zijn bekeken. Dan is 
er geen reden om argwaan te koesteren. 
Het stelsel is gebaseerd op vertrouwen. 
Ja, dat kan een probleem zijn. Maar ik 
verwacht een bepaald ethos van de 
beoordelaars, de docenten. Zij gaan ten 
slotte over de cijfers. Belangrijk is een 
kwaliteitscultuur binnen de instelling, 
waarin docenten zich veilig voelen om 
hun werk te doen en een onvoldoende 
kunnen geven als het moet. Een 
dergelijke veiligheid ontbrak bij die 
opleidingen van Inholland.” (HOP)

Recently, four Inholland 
curricula received bad 
assessments. Could the 
same happen for some 

of universities’ curricula? After all, at 
universities, graduates bring in money 
just the same. “Just let me know what 
you need for a pass mark.” 

[E]

Strandfeest Miami Nice 
sluit studiejaar af

Na een jaar afwezigheid is Miami Nice weer terug. Op 1 juli, de laatste dag  
van de laatste tentamenperiode van het studiejaar, is het onderkomen van 
roeivereniging Thêta opnieuw decor voor een groots strandfeest met  
zandstrand, cocktailbar, en een waterwipwap.

Het is de vijfde keer dat Miami Nice wordt georganiseerd door leden van het 
Thêta-dispuut Stropdas en de derde keer dat dit gebeurt in samenwerking met 
het Eindhovens Studenten Corps. Vorig jaar ging Miami Vice niet door doordat 
Thêta toen de laatste roeiwedstrijd van het seizoen moest organiseren, vertelt 
derdejaars ID-student Rick de Visser, voorzitter van de organisatiecommissie. 
“Maar dit jaar verwachten we driehonderd man. Vanaf twee uur ’s middags zijn 
die welkom bij Thêta. Na tienen verhuizen we naar het ESC om daar het feest 
voort te zetten. De cocktailbar verhuizen we mee.”
De toegangskosten zijn met vijf euro bescheiden, zeker gezien het bord pasta 
dat daar volgens De Visser dankzij een gulle sponsor bij inbegrepen is. Om een 
gezellige strandsfeer te creëren, laat de organisatie twaalf kuub zand storten. 
Ook is er dit jaar voor het eerst een jacuzzi aanwezig.
Het idee voor een grootse afsluiting van het academisch jaar is ooit bedacht om 
tegenwicht te bieden aan de festiviteiten rond de opening van datzelfde jaar, 
zegt De Visser. “Het begin van het jaar wordt heel feestelijk gevierd, met een 
introweek en het 1000 Liter Bierfeest van Thêta. Dispuut Stropdas vond dat het 
einde van het academisch jaar en het begin van de vakantie ook wel een mooi 
feest verdiende. Maar dan in combinatie met recreatie. Vandaar het strand,  
een watertrampoline en waterwipwap. We hebben ook tenten zodat het feest 
gewoon doorgaat als het slecht weer is.” (TJ)

www.miaminice.nl

After having been gone for a year, Miami Nice is back. On July 1, 
the last day of the last exam period of the academic year, rowing 
association Thêta’s headquarters will once again be the place to 
be for a huge beach party, sandy beach, cocktail bar and a water 

seesaw included.

[E]
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Piet van Happen | “Ik ben een man van stap voor stap”

Dat treft!

Juist nu de W-hal uit zijn as herrijst, gaat 
Piet van Happen met pensioen. Dat doet 
de projectleider van Dienst Huisvesting 
wel een beetje zeer. Hij had graag de 
vlag in de top van het nieuwe gebouw 
willen hijsen. Toch treurt hij niet om  
zijn vertrek. “Na een dienstverband  
van 34 jaar overheerst het goede gevoel 
over een mooie carrière.”

“Ik ben Piet van Happen. Met twee 
voeten op de grond. Een realist. Ik ga 
niet zweven, anders loopt het fout af”, 
sluit hij af met een lach. We zitten aan 
het einde van het gesprek. De vraag hoe 
hij zichzelf ziet, kost hem weinig moeite. 
“Ik ben een man van stap voor stap.”
Op zijn kantoor, zeven hoog in 
Potentiaal, hangt over een grijze stalen 
ladekast een rode sjaal. ‘De TU/e bouwt 
aan de toekomst’ staat erop gedrukt. 
Het is vrijwel de enige franje rond zijn 
bureau en verraadt dat het werk voor 
Van Happen op de eerste plaats komt. 
Niet alleen op de universiteit.  

In de avonduren en weekeinden zijn de 
uren eveneens gevuld met projecten, 
reorganisaties, herstructureringen, 
beleidsplannen en visionaire gedachten 
over de TU/e.
Pas in het laatste jaar voor zijn pensioen 
is de overvolle werkweek teruggebracht 
tot een vierdaags patroon. Langzaamaan 
afbouwen, stap voor stap. Ook het 
afscheid verloopt volgens de filosofie 
van Piet: in oktober 2009 stopte hij als 
directeur van Dienst Huisvesting om een 
trapje lager te beginnen met project 1 
van het masterplan Campus 2020.  
“Ik wilde vanuit het management nog 
graag een keer terug naar de inhoud”, 
verklaart hij de keuze om als project-
leider van de W-hal zijn loopbaan af  
te sluiten.

In 1977, bij zijn aantreden bij de 
toenmalige Bouwtechnische Dienst, 
begon hij ook met inhoudelijke zaken. 
“Alles wat zich buiten de gebouwen 
afspeelde. Onder en boven de grond.” 

Een van zijn eerste taken werd het 
beheerplan voor de groenvoorziening. 
“Om de kosten beter in grip te krijgen.”
Kostenbeheersing. Het zou de rode 
draad blijken voor zijn verdere carrière. 
“Sparen en investeren kun je altijd een 
keer. Ik vergelijk het wel eens met een 
mooie, grote auto. Die koop je, maar  
er moet wel geld overblijven om ermee 
te rijden. Ik heb altijd goed gelet op de 
exploitatiekosten. Bij ieder project,  
voor iedere herstructurering.”
En die heeft hij heel wat voorbij zien 
komen. Nadat hij 1987 intern de 
overstap maakte naar een rol als 
manager, werden onder zijn leiding 
diverse afdelingen en diensten 
gesaneerd, gereorganiseerd en 
geherstructureerd. “We hebben lange 
tijd alles in eigen huis gehad. Werk-
plaatsen met schilders, onderhouds-
personeel, zelfs een centraal ketelhuis 
met achttien machinisten die volcontinu 
diensten draaiden. Eind jaren tachtig 
werd steeds meer uitbesteed en hebben 

we deze diensten moeten afbouwen.  
Dat is heel geleidelijk gebeurd, met 
natuurlijk verloop en vrijwillige 
overplaatsing.”
Maar Van Happen droeg door de jaren 
heen niet altijd fluwelen handschoenen. 
“Ik ben consistent en consequent. 
Iedereen krijgt van mij de kans om zijn 
kennis en kunde in te zetten. Maar er 
zijn ook mensen die de hakken in het 
zand blijven zetten. Die heb ik moeten 
ontslaan. Nu ben ik geen manager meer. 
Misschien ben ik daardoor milder 
geworden. Het zal zeker iets te maken 
hebben met leeftijd.”
De herstructurering van zijn eigen Dienst 
Huisvesting (DH) in 2006 ziet hij als een 
van de hoogtepunten in zijn carrière. 
“We moesten ons voorbereiden op het 
masterplan Campus 2020. En het was 
zaak om de juiste mensen op de juiste 
plek te krijgen. We zijn toen niet gaan 
reorganiseren over de mensen heen, 
maar kozen voor herstructureren mét  
de medewerkers. Dat zorgde voor een 

enorme boost.”
Natuurlijk blijft wat frustratie hangen 
over zijn laatste onvoltooide klus.  
“We raakten verstrikt in een maatschappe-
lijke discussie over de cultuurhistorische 
waarde van de W-hal die we niet konden 
winnen. Dat heeft zeker vijftien 
maanden gekost.”
Hij had er eigenlijk al moeten staan.  
Het nieuwe onderkomen van onder meer 
de faculteit Wiskunde & Informatica, de 
centrale bibliotheek en de studenten-
service STU. Een wapperende vlag in de 
top. Het kroontje op zijn werk. Spijtig 
genoeg is dat Van Happen niet gegeven. 
“Maar ik ga op een goede manier weg. 
Dat raad ik iedereen aan, anders blijf  
je er de rest van je leven mee zitten.” 
Nog een advies? “Ga soms de onveilige 
weg op. Kom van je plek af. Laat zien  
wat je kunt. Dan kun je net zo’n mooie 
loopbaan beleven als ik.”          

Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke

Ger Houwen, liftreparateur in dienst bij Schindler, is kind aan huis bij de TU/e.  
“Ik kom hier al ruim dertig jaar en dan bouw je wel iets op.”

Het eerste dat Ger Houwen zegt is: “Ik moet direct gaan, er is een opsluiting in  
een ander gebouw.” Dat betekent dat er iemand vastzit in een lift. Daar staat  
te zweten van angst. Of baalt vanwege het missen van een belangrijke afspraak.  
Of moet plassen. Toch maakt de liftreparateur allerminst een gehaaste indruk.  
Hij drinkt rustig zijn koffie op. “Ik moet toch wachten op een telefoontje van een 
collega. Ik weet nog niet waar de opsluiting is.” Dus heeft hij tijd om te vertellen 
over ‘zijn’ liften. Hij heeft ze in Potentiaal, het Hoofdgebouw, Cascade, Zwarte Doos 
en Matrix, dertien in totaal. Twee weken in de maand is hij bezig met het onderhoud 
ervan. De andere twee weken zit hij in liften van Rabobank, Holliday Inn, MMC en 
de Eindhovense woontoren Parade.
Opsluitingen maken hem niet koud of warm. “Soms zijn mensen heel blij als je ze 
bevrijdt, soms zijn ze agressief.”Hij heeft wel eens iemand laten zitten omdat hij 
door de deur heen bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg, “omdat het te 
lang geduurd had ofzo”. Toen heeft hij de politie maar gebeld. Dat was trouwens 
niet aan de TU/e, stelt Houwen gerust. Maar nu moet hij gaan…(NS)


