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prof. dr. W.M.J. van Gelder 

Decaan Faculteit Technologie Management 

Virtuele organisaties: zorg or zegen? 
Dit 17e lndustriacongres over Virtuele Organisaties zal 

het grote succes van het vorige congres over 

Kennismanagement nog moeten overtreffen. Dat is voor 

bedrijfskundigen vanzelfsprekend een must. Het 

onderwerp Virtuele Organisaties biedt hiervoor ook de 

mogelijkheid . Het is nieuw en nog moeilijk grijpbaar en 

dus spannend: voorlopig liggen er nog meer vragen dan 

er antwoorden te verzinnen zijn . Het onderwerp ligt 

precies in het verlengde van Kennismanagement. 

Immers, u kunt uw kennis vermenigvuldigen door deze 

te delen! En dat is nu precies een van de redenen 

voor de steeds toenemende samenwerking tussen 

ondernemingen, voor het ontstaan van internationale 

netwerken en virtuele ondernemingen. 

Het vormen van complexe, soms wereldomspannende, 

netwerken van ondernemingen met als doel het 

maximaliseren van ·het rendement van economische 

activiteiten, kan een zegen zijn . M aa r voorlopig is het 

heel vaak nog een bron van vele vragen en zorgen. 

Allereerst gaat het om vragen als: wat is de doelstelling, 

de gewenste aard en schaal van de samenwerking? 

Betreft het samenwerking op strategisch en/of 

operationeel niveau? In welke mate en op welke termijn 

is er sprake van integratie van partners? Hoe kan 

worden vastgesteld met welke partners en in welke 

netwerken de concurrentiële voordelen van de eigen 

onderneming gemaximaliseerd kunnen worden. Hoe 

moet w orden omgegaan met het delen van kennis, 

resultaten van en opbrengsten uit R&D, !kosten, winsten 

et cetera. Hier doemen interessante juridische en fiscale 

vraagstukken op. Voorts verdient het ontwikkel:en van 

kennis over en instrumenten voor het managen van 

complexe samenwerkingsverbanden veel aandacht. En 

het is goed om te beseffen dat participeren in dergelijke 

netwerken van groot voordeel kan zijn, maar ook grote 

schade en teleurstelling kan opleveren. 

Alertheid is geboden als het gaat om de acceptatie door 

de burgers, tevens de werknemers, van supranationale 

of zelfs supracontinentale netwerken van ondernemingen. 

De eisen die aan de werknemer van de eenentwintigste 

eeuw gesteld worden zijn hopg, vooral wat betreft zijn 

kennis, vaardigheden en flexibele i'nzetbaarheid. Om 

maximaal te kunnen presteren is vertrouwen in zichzelf 



en in zijn organisatie vereist. Lessen uit het verleden 

maken ons duidelijk dat onzekerheid of angst van de 

burger die de gevolgen van veranderingen niet meer 

kan overzien, gemakkelijk kan omslaan in massale 

aversie tegen nieuwe ontwikkelingen. Zo kunnen zorgen 

ontstaan over de ontwikkeling van organisaties die 

buiten de democratische structuren zouden kunnen 

vallen. Zorgen over de mogelijkheid dat kennis en 

technologie en de opbrengsten daarvan gemonopoli

seerd of misbruikt kunnen worden door ongrijpbare 

virtuele organisaties of machthebbers die zich zouden 

kunnen onttrekken aan wet- en regelgeving op nationaal 

of federaal niveau. Zorgen over de gevolgen hiervan in 

fiscaal, arbeidsrechterlijk of algemeen sociaal opzicht: 

gevolgen die absoluut nog niet zijn te overzien. 

Virtuele, intensief samenwerkende organisaties: inderdaad 

een spannend onderwerp. Het is de taak van de 

wetenschappelijke discipline Bedrijfskunde om de 

problematiek rond een dergelijk thema te doorgronden 

en op wetenschappelijk verantwoorde wijze de gemeen

schappelijke onderliggende oorzaken van problemen uit 

verschillende casussen te destilleren. Vervolgens zal 

deze discipline instrumenten moeten ontwerpen om 

problemen in blijvende zin te kunnen oplossen en om 

nieuwe ontwikkelingen op verantwoorde wijze verder · 

te brengen. Tegelijkertijd is het de taak van de 

Bedrijfskundige wetenschapper om werkende weg 

vertaalslagen te maken van wetenschappelijke kennis en 

inzichten om deze in een zo vroeg mogel ijk stadium 

reeds ten goede te laten komen aan de dagelijkse 

bedrijfspraktijk. Geen eenvoudige, wel een uitdagende 

taak voor onze bedrijfskundigen. 

De Faculteit Technologie Management neemt deze 

taak zeer serieus, bijvoorbeeld ook op gebieden als 

supply chain management. innovatiemanagement en 

mens-systeeminteractie. Ook bij onze studenten is dit 

verantwoordelijkheidsbesef goed ontwikkeld. Het jaar

lijkse lndustriacongres van onze opleiding Technische 

Bedrijfskunde getuigt hiervan . leder jaar weer een 

belangwekkend thema, uitstekende sprekers en waarde

volle inhoud. 

Ik verwacht daa rom dat u ook deze keer veel waardevolle 

kennis krijgt voorgeschoteld : kennis van belang voor 

uzelf en voor uw (virtuele) organisatie. 



Prof.dr.ir. J.E. van Aken werkte vele jaren als in tern organisatieadviseur, 

resp. als manager van interne organisatieadviseurs en is sinds 1990 gewoon 

hoogleraar organisatiekunde aan de TU-Eindhoven. Hij is voorzitter van de 

Nederlands-Vlaamse Academie voor Managem ent en lid van het bestuur 

van de Orde voor Organisatiekundige en -Adviseurs. Zijn onderzoek betreft 

enerzijds methodologische en ontwerptheoretische vraagstukken binnen de 

organisatiekunde en anderzijds organisatie-netwerken, met name netwerken 

voor product- en procesinnovatie. 

prof.dr.ir. J.E. van Aken . 

nauwe samenwarMing 
Voor veel bedrijven is samenwerking met andere bedrijven 

reeds lang een belangrijk element in het versterken van 

hun concurrentiekracht. Men werkt bijvoorbeeld samen 

met sleutelafnemers of -leveranciers in eenco-makership 

relatie voor bepaalde nieuwe producten. De laatste jaren 

wordt echter ook nauwe samenwerking van steeds groter 

belang. Bij nauwe samenwerking verandert de strategische 

opstelling van de partners omdat . .dezen zich meer als 

eenheid tegenover derden gaan opstellen en omdat 

daardoor strategische afhankelijkheden tussen de partners 

ontstaan en ontstaat er voorts een vervlechting van 

operaties, waardoor een afgestemde besturing van die 

operaties noodzakelijk wordt en er een behoefte ontstaat 

aan een gemeenschappelijke informatie- infrastructuur. 

Motieven voor nauwe samenwerking zijn ondermeer het 

gebruik maken van elkaars competenties of v an elkaars 

marktposities, terwijl ook risico-spreiding of schaalver

groting een belangrijke reden kunnen zijn. 

Bij nauwe samenwerking tussen bedrijven gaan die 

bedrijven een organisatie-netwerk vormen: een netwerk van 

onafhankelijke bedrijven, verbonden door sem i-stabiele 

relaties, d.w.z. relaties die enerzijds sterk genoeg zijn om 

bepaalde storingen te overleven en die ook een zekere 

duurzaa mheid hebben, maar die anderzijds desgewenst 

ook - zij het meestal tegen een zekere prijs - verbroken 

kunnen worden. 

natwerMuormen of tusle/ouername 
Wa nneer een bed rijf m et één of meer andere bedrijven 

nauw wil samenwerken om de concurrentiekracht te 

verhogen, bestaan er in principe twee hoofdvormen voor 

die samenwerking. De klassieke vorm is overname of fusie, 

waardoor geen semi-stabiele relaties tussen de betrokken 

bedrijven ontstaan, maar stab iele: na de overn am e of 

fusie ontstaat weer een nieuw bedrijf, waarvan de 

onderdelen in p rincipe onlosmakelijk verbonden zi jn . 

Overname of fusie is echter n iet altijd m ogel i jk, noch 

alti jd gewenst. De potent iële pa rtner is bijvoorbeeld niet 

te koop, is te duur of men is slechts geïnteresseerd in 

bepaalde delen van de partner(s). Voorts heeft m en bij 

overname/fusie de sociaa l-psychologische p roblem en 

van verlies aan organisatie-identiteit en het opbouwen 

van een nieuwe identiteit, waarbij dergelijke problemen 

voorts aanleiding kunnen zij n voor het vertrek van 

sleutelfunctionarissen op management- of op professioneel 

niveau (terwijl die m ensen wellicht de belangrijkste aan

leid ing vormden voor de overname of f usie). 

De vorming van een organisatienetwerk kan dan een 

aantrekkelijk alternatief zijn. Een netwerk heeft m eer 

strategische flexib i liteit: men kan met delen van de part

ners samenwerken, het is geen onomkeerbare stap (de 

sa menw erking kan desgewenst w eer worden beëind igd) 

en de partners verliezen niet hun eigen ondernemer

schap (al ontstaan er wel, zoals gezegd, strateg ische 

afh ankelijkheden door de samenwerking). 



Een netwerk is ook financieel robuust: afhankelijk van de 

gemaakte (juridische) afspraken behoeft het faillissement 

van één partner niet de ondergang van de andere partners 

te betekenen, de overlev.ingsdruk ligt op het niveau van 

iedere partner en niet aUeen op het niveau van het 

geheel en inefficiënties van één partner behoeven - ook 

weer afhankelijk van de afspraken - in principe niet de 

winst van de anderen te drukken. 

Tenslotte behoudt iedere partner zijn organisatie-identiteit 

en heeft men niet de sociale pijn van d'e fusieproblematiek 

met alle gevolgen van dien. 

manaoement-uraaostu1111en ~bil netwerllen 
Organisatie-netwerken hebben echter ook hun problemen. 

Zowel in een gewone organisatie als in een organisatie

netwerk is de centrale management-opgave het mobili

seren en coördineren van de activiteiten van de betrokken 

mensen . In een gewone organisatie wordt dat mobiliseren 

en coördineren sterk ondersteund door de zg. klassieke drie

eenheid: eenheid van eigendom, eenheid van zeggenschap 

en eenheid van loyaliteit. Door de eenheid van eigendom 

bestaan er in principe geen belangentegenstellingen 

tussen de delen van de organisatie (ook wanneer men door 

budgetsystemen de 'accountability' van de delen probeert 

te versterken) . Door de eenheid van eigendom bestaat er 

eenheid van zeggenschap: de eigenaar (of de vergadering 

van eigenaren) benoemt de topleiding en wanneer die 

vervolgens zijn zeggenschap delegeert, behoudt deze de 

bevoegdheid tot het nemen van eindbeslissingen. Ten

slotte bestaat er in de meeste organisaties ook een duide

lijke loyal iteit van de organisatieleden met hun organisatie. 

In een organisatienetwerk bestaat er echter gedistribueerd 

eigendom, gedistribueerde zeggenschap en gedistribueerde 

loyaliteit. Door het gedistribueerde eigendom ontstaan 

verdelingsproblemen tussen de pa rtners m.b.t. kosten, 

opbrengsten en risico's. Het gedistribueerde eigendom 

brengt ook een gedistribueerde zeggenschap met zich 

mee, terwijl voor de medewerkers van de partnerbedrijven 

in het algemeen geldt, dat hun primaire loyaliteit gericht is 

op hun 'eigen' bedrijf en niet op het samenwerkingsverband. 

Voorts betekent nauwe samenwerking in netwerkverband 

meestal dat geograf,ische verspreide groep mensen nauw 

met elkaar moeten samenwerken, hetgeen ook belang

rijke operationele problemen met zich meebrengt. 

De meeste van deze problemen zijn echter goed te 

managen, indien het belang van het samenwerkingsver

band voor iedere partner voldoende groot is. Met 

betrekking tot de verdeling van kosten, opbrengsten en 

risico's zijn goede afspraken te maken, men kan investeren 

in het opbouwen van sociale relaties, onderling vertrouwen 

en in loyaliteit naar het samenwerkingsverband. Men kan 

operationeel management aanwijzen met voldoende 

operationele bevoegdheden en men kan de geïntegreerde 

besturing van de operaties ondersteunen door te inves-

teren in informatiesystemen. Het belangrijkste zwakke punt 

van een netwerk blijft echter de gedistribueerde zeggenschap 

op strateg,isch niveau: men blijft sterk afhankelijk van de 

consensus tussen de betrokken sleutelfunctionarissen 

(waarbij overigens ook hier geldt dat consensusvorming in 

het al·gemeen meer kansen krijgt naarmate het belang van 

de samenwerking voor de individuele partners groter is). 

VIrtuele structuren 
Een goed lopend organisatienetwerk zou men een 'virtuele 

structuur' kunnen noemen, waarbij 'virtueel' betekent 

'niet-reëel, maar voor de waarnemer sterk lijkend op 

reëel' . Voor de buitenwereld, b ijv. voor de klant, werkt 

het samenwerk ingsver band als één geheel en li jkt het 

sterk op een gewone organ isatie, maar intern is het een 

netwerk met gedistrib ueerd eigendom, gedistribueerde 

zeggenschap en gedistribueerde loyaliteit. 

Daarmee is een organistienetwerk nog geen virtuele 

organisatie. Dat wordt het pas als het samenwerkingsver

band naar binnen én naar buiten een eigen identiteit 

krijgt[ 1]. Een goed voorbeeld van een dergelijke virtuele 

organisatie is Airbus, een duidelijke eigen identiteit naar 

buiten en n aar binnen . Zo'n virtuele organisatie is de 

sterkste vorm van nauwe samenwerking tussen onaf

hankelijke bedrijven . Het heeft de eerder genoemde ken

merken en voordelen van een organisatienetwerk, maar 

de samenwerking is zo hecht dat het van alle netwerken 

voor de klant en andere buitenstaanders nog het mees

te op een gewone organisatie lijkt. 

congres 
Ti jdens het congres wordt op diverse aspecten van 

nauwe samenwerking nader ingegaan. Diverse sprekers 

zullen het belang van (nauwe) samenwerking tussen 

bedrijven behandelen en de succes- en faalfactoren bij 

alliantievorming . De mogelijkheden en problemen van 

de hierboven genoemde virtuele structuren zullen wor

den behandeld. Een belangrijk punt bij het inrichten en 

besturen van vervlochten maar geografische versprei

den operat ies is het goed gebruiken van Informatie- en 

Communicatie Technologie, hetgeen uitgebreid aan de 

orde zal komen. Tenslotte zullen er nog diverse andere 

aspecten aan de orde komen, zoals juridisch en ethische 

vragen. Ik hoop en verwacht dat dit congres u vele ideeën 

en inzichten zal geven voor het vormgeven aan de samen

werkingsverbanden waarin uw bedrijf participeert en 

dat deze bundel daarbij een ruggensteun kan vormen . 

Prof dr ir J.E. van Aken . 

[1] Er zijn overigens d iverse interpretaties van het begrip 

'virtuele organisatie', zie Van Aken, J.E., L. Hop en G.J.J. Post 

'De Virtuele Onderneming': begripsafbakening en evaluatie. 

Holland/Belgium Management Review 53 (1997) p . 26-35 
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Parallelle sessie 1: 
Lezing: 
1A: "Samenwerking, een optie voor kansrijk ondernemen." 

Ir. T. Schurgers, directeur innovatiecentrum Oost-Brabant. 

worlesbo os: 
1 B: Wat doet PTT Telecom met het concept virtuele organisatie. 

Dr.ir. P.W.M.A. van Hoogstraten, project-manager PTT Telecom MediaServices. 

1C: "Technieken voor het effectief ondersteunen van een Fast Reactive Extended Enterprise" 

Drs. J.G. Fokkink, development manager Cap Gemini ATS en Drs. J .L.H. Oei , senior consultant Cap Gemini ATS. 

10: "IT als enabler voor de virtuele organisatie." 

Drs. B.J. Reitsema , senior consultant Moret, Ernst & Young en Ir. J.L. Groen, rnanaging consultant Moret, Ernst & Young. 

1E: "Strategische allianties: hoe worden succesvolle partnerships gecreërd?" 

Drs. G. Kok RC, senior manager KPMG Alliances, Networks & Virtual Organisations. 

1 F: "Virtuele samenwerkingsvormen voor overheids- en not tor profit organisations: Mythe of Realiteit?" 

Drs. E.J. Snijder, management consultant en Mr.drs. P.J. Sebrechts, adviseur bij VB Deloitte & Touche Management Consultants. 

Parallelle sessie 2: 
Uzïng: 
2A: "Een virtuele ethiek voor een virtuele organisatie?" 

Dr. G.J .A. Hummels, Managing Director European lnstitute tor Business Ethics, Nijenrode Univers ity. 

En: "Juridische aspecten van de virtuele organisatie." 

Prof. mr. A. Brack, Leerstoel juridische aspecten van de bedrijfskunde Faculteit Technologie & Management Universiteit 

Twente. 

worMshoos: 
28: "Een goed gevoel voor afstand" 

Dr.ir. P.P.M. Stoop, Program Planner en Ir. P.G.M.J. Vrenken, projectleider bij ASM Litography. 

2C: "Technieken voor het effectief ondersteunen van een Fast Reactive Extended Enterprise " 

Drs. J.G. Fokkink, development manager Cap Gemini ATS en Drs. J .L.H . Oei, senior consultant Cap Gemini ATS. 

20: "IT als enabler voor de virtuele organisatie." 

Drs. B.J. Reitsema, senior consultant Moret, Ernst & Young en Ir. J .L. Groen, rnanaging consultant Moret, Ernst & Young. 

2E: "Strategische allianties; hoe worden succesvolle partnerships gecreërd?" 

Drs. G. Kok RC, senior manager KPMG Alliiances, Networks & Virtual Organisations. 

2F: "Virtue'le samenwerkingsvormen voor overheids- en not tor profit organisations: Mythe of Realiteit?" 

Drs. E.J. Snijder, management consultant en Mr.drs. P.J. Sebrechts, adviseur bij VB Deloitte & Touche Management Consultants. 



Oe heer Vijlbrief studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1971 

behaalde hij zijn doctoraal, afstudeerrichting Bedrijfseconomie/financiering 

van de Onderneming en Regionale Economie. Van 1971 tot 1975 was hij 

werkzaam als plaatsvervangend Hoofd van de Economische Afdeling van het 

Openbaar Lichaam Rijnmond. Van 1975 tot1989 Stafmedewerker/Secretaris 

van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van 1989 tot 1992 

plaatsvervangend Directeur Directie BVE (Beroepsonderwijs) bij het 

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van 1992 tot 1997 plaatsvervan

gend Directeur Directie Onderzoek en Wetenschapsbelt::id bij het Ministerie 

van Onderw1js, Cultuur en Wetenschappen. Sinds 1 oktober 1997 is de heer 

Vijlbrief werkzaam als Directeur van de Directie Algemeen Technologiebeleid 

bij het Ministerie van Economische Zaken. 

drs. K. Vijlbrief 

Directeur Directie Algemeen Technologiebeleid, Ministerie van Economische Zaken 

In het verleden heeft de overheid zich niet of nauwelijks met 

de organisatievorm van ondernemingen beziggehouden. 

Zeker, er zijn altijd wel bepaalde juridische regels 

geweest, waaraan een onderneming moet voldoen, 

maar deze werden gekenmerkt door een zeker minimum 

karakter hetgeen uit bestuurlijk oogpunt wenselijk is. 

Binnen dit wettelijk kader is ruimte voor een grote diversiteit 

aan organisatievormen, die we in de praktijk dan ook daad

werkelijk aantreffen. De reden dat de overheid zich niet 

bemoeide met de organisatievorm van de onderneming 

is dat dit primair gezien wordt als de verantwoordelijk

heid van de onderneming zelf. De overheid daarentegen 

is verantwoordelijk een gezonde macro-economische 

infrastructuur, het bevorderen van de werkgelegenheid 

en een goede marktwerking. Het is aan de onderneming 

zelf om in te spelen op de geboden kansen. 

Het industrie- en technologiebeleid heeft zich dan ook tradi

tioneel gericht op het stimuleren van "harde" technologie 

binnen het bedrijfsleven. Toch begint men in de loop van 

de tijd in te zien dat ook meer "zachte", organisatorische 

kanten van het ondernemingsproces de aandacht ver

dienen. Omdat het bedrijfsleven dergelijke ontwikkelingen 

zelf niet in voldoende m ate onderkendt wordt op deze 

terreinen beleid ontwikkeld. Zo wordt sinds het begin van 

de jaren 80 de invoering van Kwaliteit in het bedrijfsleven 

van overheidswege gestimuleerd (Programma Kwaliteit & 

Logistiek); daarna volgde een thema als Toeleveren & 

Uitbesteden. 

Vorig jaar is de zogenaamde clusterbrief verschenen, 

waarin de overheid aankondigt zich meer bezig te gaan 

houden met het "makelen en schakelen" tussen bedrij

ven en kennisinstellingen. De reden hiervan is dat in de 

moderne kenniseconomie de vervlechting tussen bedrij

ven, kennisinstellingen en consumenten steeds meer 

voortschrijdt. Dergelijke clusters van bedrijvigheid 

komen echter niet spontaan tot stand en moeten hier en 

daar soms een handje geholpen worden. Een derde, 

neutrale partij kan dergelijke processen soms bespoedi

gen. De "Public Facilitator" ontstaat. 

De organisatievorm die vandaag centraal staat is de 

meest geavanceerde vorm van clustervorming; sommi

gen spreken wel over de organisatievorm van de éénen

twintigste eeuw. Rijst de vraag: is de m aatschappij er 

klaar voor? Om die vraag te beantwoorden laat EZ 

momenteel een onderzoek uitvoeren naar eventuele 

institutionele belemmeringen voor virtuele ondernemingen. 

Voorts wordt bezien of de virtuele organisatievorm wel

licht langs andere wegen gestimuleerd dient te worden. 

Lezing 1 





Ulrtu'ällserlng: vloeiende 
strMflRr""· uast lelderschap 

Steven ten Have is senior-adviseur Ondernemingsstrategie en -bestuur 

bij Berenschot. Hij adviseert met name over onderwerpen als concernsturing, 

organisatieverandering en competitiemanagement. Ten Have is (co-)auteur 

van boeken en artikelen over onderwerpen als leiderschap, kennismanagement 

en strategieontwikkeling. 

mr. drs. S. ten Have 

Senior-adviseur Ondernemingsstrategie en -bestuur, Berenschot 

Virtuele organisaties worden wel omschreven als organisa

tienetwerken die naar buiten toe als eenheid opereren en 

naar binnen toe ook een eigen identiteit kennen, maar 

verdeelde of gedistribueerde eigendoms- en zeggen

schapsverhoudingen hebben. De deelnemers aan zulke 

organisatienetwerken moeten elkaar aanvullende en elkaar 

aansluitende competenties hebben, maar ook - en vooral -

in staat zijn samen te werken. De basis voor samenwerking 

ligt voor een belangrijk deel in onderling vertrouwen, 

binding en een aantal gedeelde normen en waarden. 

De virtuele organisatie sluit aan bij of wordt mogelijk 

gemaakt door een aantal trends en 'moderne' ontwikkelingen; 

gewezen wordt op de aandacht voor care campetences en 

outsourcing en de mogelijkheden die de informatietechno

logie (IT) biedt. Tegelijkertijd sluit de virtuele organisatie aan 

bij de meest recente inzichten aangaande de wijze waarop 

levensvatbare en succesvolle 'systemen' zich ontwikkelen. 

In verband met het laatste punt wordt gewezen op 

'ontwerpprincipes' zoals "distribute being", "contra/ trom 

the bottorn up", "grow by chunking" en "seek persistent 

disequilibrium". 

De vloeiende structuren die kenmerkend zijn voor de. eerder

bedoelde netwerk- of virtuele organisaties bieden op dit 

moment in de tijd een aantal voordelen. Trefwoorden hierbij 

zijn specialisatie en differentiatie. De virtuele organisatie 

brengt dragers van kerncompetenties van bij voorkeur·world 

class niveau bij elkaar en is in staat de competenties te laten 

meebewegen met de omgevingseisen en ze in wisselende 

vormen en combinaties aan te bieden. De beschreven vorm 

trekt door de betrokkenheid van uiteenlopende organisaties 

met een eigen cultuur, de professionele specialisatie en de 

organisatorische differentiatie een zware wissel op het 

vermogen te coördineren, te integreren en te 'binden' . 

De verhalen over zelforganisatie en zelfsturing ten spijt, 

blijkt de virtuele organisatie een grote behoefte aan 

management, of beter leiderschap nodig te hebben. 

Verschillende 'mislukkingen', zoals Sport 7, blijken te zijn 

vastgelopen op onder andere een aantal managementpro

blemen in termen van beheersing, coördinatie en contracting. 

Andere zijn veel meer te wijten aan het ontbreken van spirit, 

een gedeelde zingeving en overeenstemming over wat echt 

belangrijk is. 

Lezing 2 



Een model dat inzicht kan bieden in hetgeen virtuele 

organisaties moeten nastreven om uiteindelijk succesvol te 

kunnen opereren, is het VierfasenmodeL Daartoe onder

scheidt het model vier 'vermogens' of 'waarden': het 

materieel, het commercieel, het socialisatie- en het 

denkvermogen. leder vermogen brengt zijn eigen prioriteiten 

mee en bovendien kunnen ze niet los van elkaar en de 

concrete ontwikkelingsfase en marktomgeving van een 

virtuele organisatie gezien worden. 

Het model geeft daarnaast een overzicht van de strategi

sche uitgangspunten die ten grondslag kunnen liggen aan 

een virtuele organisatie. Met het strategisch uitgangspunt 

kunnen ook vorm en operatie van zo'n organisatie sterk 

variëren; een vanuit efficiency-overwegingen gestarte 

samenwerking heeft een ander karakter dan een primair 

gericht op innovatie. 

Besproken wordt hoe men vanuit de managementrol een 

op analyse gebaseerd strategisch uitgangspunt kan kiezen 

en vertalen binnen een virtuele organisatie. Vanuit de 

leiderschapsrol wordt aangegeven hoe een op visie en 

zingeving gebaseerde dynamische prioriteitsstelling1 met 

betrekking tot de vermogens eruit kan zien . 

Lezing 2 



Allia ~nce management 
Process at PhiliPS 

Han de Ronde is verantwoordelijk voor de coördinatie van strategische 

alliantie partner programma's. Sinds 1996 werkt hij in de afdeling Corporate 

Strategy, vooral aan alliantie ontwikkeling, maar ook aan 'business' 

ontwikkeling. Vanaf 1993 was hij lid van het Business Segment Management 

team Large en Jumbo TV beeldbuizen, met als standplaats Aken. Zijn 

primaire verantwoordelijkheden lagen in de Marketing. Hiervoor was hij 

verantwoordelijk voor de Kleurenmonitor Beeldbuizen business. Voorafgaand 

hieraan vervulde hij verschillende marketing en verkoop management 

functies in Hong Kong, Singapore, Brussel en Eindhoven in de 

Semiconductors en Componenten Productdivisie. 

Han J.A. de Ronde 

Alliance Development Manager bij de afdeling corporate strategy van Philips International 

Met name gedurende de laatste jaren vindt een toename 

plaats van de business relaties, die zich afspelen op 

wereldwijde schaal tussen de grootste "Fortune 500" 

ondernemingen . Deze relaties betreffen wederzijdse 

handel, allianties voor het ontwikkelen van producten en 

diensten, standaardisatie samenwerkingen, formele 

joint ventures, etc. Oe concurrentie relatie vergt specifieke 

aandacht. 

Voor Philips is niet alleen van belang, dat de relatie 

tussen een individuele business aktiviteit en die van een 

partner succesvol is, maar de onderneming moet zich 

ook organiseren om de vele relaties met een enkele 

strategische partner te managen . Bovendien moet 

Philips zijn inbreng in industrienetwerken coördineren 

en veilig stellen, dat de ondernemingsdoelen 

nagestreefd worden. 

In verschillende delen van het bedrijf met soms 

verschillende prioriteiten moeten vele neuzen dezelfde 

kant op gericht worden. 

In dit soort processen van communicatie, account 

management, "leveraging" van de businessportfolio, 

waarbij relaties van verschillende business aktiviteiten 

met een enkele (strategische) partner bestaan, kan 

"Corporate" waarde toevoegen in het creëren en 

onderhouden van een intern netwerk, dat samenwerking 

mogelijk maakt. De samenwerking is erop gericht de 

Philips' strategische doelen voor elke partner te 

implementeren. Hiertoe worden meetpunten en 

tijdschalen voor elke aktiviteit afgesproken. 

Communicatie wordt gerealiseerd door specifieke 

intranet sites, met onderling verschillende toegangs

drempels, beschikbaar te stellen. Hierop kunnen de 

Philips' deelnemers aan een (strategische) partnerrelatie 

elkaar informeren en blijft de informatie ook beschik

baar. 

Lezing 3 
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Jan Berent Heukensfeldt Jansen (1952) studeerde bedrijfskunde aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. In 7980 trad hij in dienst bij Nationale

Nederlanden als trainee. Vervolgens bekleedde de heer Heukensfeldt Jansen 

verschillende functies binnen de afdeling Nationale-Nederlanden-Schade. 

Van 1986 tot 7987 werkte hij als assistent sectorleider Individueel bij 

Nationale-Nederlanden-Leven. Van 1 november 1987 tot·1 januari 1992 werk

te hij in Japan als representative general manager voor Nationale

Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N. V. Vanaf 1992 werkte de heer 

Heukensfeldt Jansen achtereenvolgens als adjunct-directeur en directeur bij 

NN-Schade/NN-Zorg. Vanaf 1 mei 1997 is de heer Heukensfeldt Jansen werk

zaam als directeur bij RVS Verzekeringen. Zijn verantwoordelijkheden liggen 

voornamelijk bij automatisering, financiële en economische zaken, arbeid en 

organisatie en actuariaat. Daarnaast is hij lid van de afdelingscommissie 

Brand van het Verbond van Verzekeraars. 

ir. J.B. Heukensfeldt Jansen 

Directeur RVS Verzekeringen 

Martijn van der Mandele is lid van het Europeen Leadership Team van Arthur 

D. Little International en voorzitter van Arthur D. Little Nederland. Als 

management consultant houdt de heer van der Mandele zich voornamelijk 

bezig met strategie, marketing en financiële opdrachten. Meer specifiek 

houdt hij zich bezig met de begeleiding van ondernemingen door generatie

wisselingen van technologie en diensten. 

Artikelen van de heer van der Mandele zijn verschenen in het Financieele 

Dagblad, Volkskrant, Holland/Belgium Management Review, etc. 

De heer van der Mandele heeft als management consultant in de Verenigde 

Staten en Europa gewerkt. Daarvoor werkte hij in Planning en Acquisities 

voor International Paper companv in New York, en heeft hij functies vervuld 

in de automatiseringsgroep van ABN-AMRO Bank. 

De heer van der Mandele heeft een meesterstitel van de Rijksuniversiteit 

Leiden, waar hij is afgestudeerd in internationale monetaire zaken en infor

matica. Hij heeft een Master in Business Administration in Finance en 

Accounting van de Universiteit van Chicago. 

In de loop van zijn carrière heeft hij lange of korte tijd gewoond in Chicago, 

New York, Hamburg, Parijs, Wenen, Brussel en sinds 1994 in Leiden. 

Uitleg cambridge Debat 

L.M. van der Mandele 

1. De heer Van Aken geeft een inleiding op het Cambridge 

Debat en de te debateren stelling. 

6. De deelnemers kunnen vragen stellen aan de heren Van 

der Mandele en Heukensfeldt Jansen. 

2. Er vindt een eerste stemming plaats over de stelling. 

De heer Van der Mandele brengt zijn standpunt naar 

voren met betrekking tot de stelling. 

3. De heer Heukensfeldt Jansen brengt zijn standpunt naar 

voren met betrekking tot de stelling 

4. De heer Van der Mandele reageert op het standpunt dat 

de heer Heukensfeldt Jansen inneemt. 

5. De heer Heukensfeldt Jansen reageert op het standpunt 

dat de heer Van der Mandele inneemt. 

7. De heer Van der Mandele brengt in een slotwoord zijn 

standpunt nogmaals naar voren. 

8. De heer Heukensfeldt Jansen brengt in een slotwoord 

zijn standpunt nogmaals naar voren. 

9. Er vindt een tweede stemming plaats over de stelling, 

waarna de heer Van Aken de winnaar van het debat 

bekend zal maken. 

Cambridge Debat 



Sommige bedrijven zij n de concurrentie altijd een slag 

voor. Andere lopen hijgend achter de feiten aan. Hoe komt dat? 

Zijn het alleen hand igheid en alertheid die de winnaars 

maken? 

Of zit er meer achter? Er wordt vaak hee l verheven 

gesproken en geschreven over strategievormin g. Maar de 

rea lite it van strategievorming is in vee l bedrijven toch minder 

fli tsend . 

Vee l strategienota's zijn meer u itgebreide budgetplan

nen en gewoon-doorgaan- op- de -ingeslagen-weg dan dat 

ze ècht met strategie te make n hebben. Vernieuwing in 

praelukten en markten gebeurt meer op basis van toevall ig

heden en opportu n ities, dan door gericht zoeken. De beste 

rendementen worden echter behaald in n ieuwe onontgonnen 

segmenten, waar nog geen overvloed aan aanbieders is. 

Bedrijven moeten dus positie kiezen in toekomstige markt

onderdelen. Het bee ld van die toekomst ontstaat echter niet 

zomaar. Daarvoor zijn naast gedegen analyse ook gedreven 

creativiteit en diepgaande in terne dialoog nodig. 

En daar kan Berenschot mee helpen . Berenschot heeft 

een gedurende vele ja ren opgebouwde ervaring en know- how 

in huis. Onder de 400 medewerkers bevinden zich specialisten 

voor vrijwe l iedere branche en vrijwel ieder vakgebied. 

Berenschot beschikt ook over een professionele onder

zoeksgroep, die met behu lp van databases, des kresearch en 

veldonderzoek snel ondersteunende gegevens verzame lt en 

analyseert. 

Berenschot: uw bondgenoot in strategievorming. 

PARTNER VAN T H E E UROPEAN INDEPEND ENT $ El) 

Berenschot 
Berenschot Groep B.V. Postbus 8039, 3503 RA Utrecht. Te l. (030) 29 1 69 16, fax (030) 294 70 90, http://www.berenschot.n l 



santtJn~Pr~~n. een ooue 
UOO.IIIl!!!Jrull ondernemen 

Na een studie werktuigbouwkunde aan de HTS te Heerlen heeft de heer 

Ton Schurgers onderzoek verricht bij de faculteit Werktuigbouwkunde aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Daar behaalde hij in 1978 zijn doctoraal. 

Van 1978 tot 1981 was hij werkzaam als manager mechanization van Wil/em 

1/ sigarenfabriek te Valkenswaard. Daarna was de heer Schurgers hoofd van 

het provinciaal kantoor Limburg van de Rijksnijverheidsdienst te Maastricht. 

Dezelfde functie vervulde hij in 7ïlburg bij het provinciaal kantoor 

Noord-Brabant. Sinds 1988 is de heer Schurgers directeur van het 

InnovatieCentrum Oost-Brabant te Eindhoven. Het InnovatieCentrum I 

IMK-Voorlichting Eindhoven maakt deel uit van een netwerk van 15 regionale 

centra in Nederland. Het doel is het vergroten van het vernieuwend 

vermogen van het middelgrote en kleine bedrijf. 

ir. T. Schurgers 

Directeur InnovatieCentrum Oost-Brabant 

Sinds enige jaren lijkt samenwerking het toverwoord en 

de garantie voor toekomstig succes in het bedrijfsleven. 

De aandacht van wetenschappers en media doet 

vermoeden dat het over iets nieuws gaat. Niets is 

minder waar! De Vereenigde Oost-Indische Compagnie 

is een mooi 16e-eeuws voorbeeld van samenwerking. 

Samenwerking kent ook vele vormen waaronder inkoop

combinaties, franchising en fusies . In het verdere 

betoog zullen we ons beperken tot een samenwerking 

tussen bedrijven, die met behoud van zelfstandigheid, 

elk voor een deel risico dragen in een ontwikkeling. 

Deze vorm is voor het industriële midden- en kleinbe

drijf interessant omdat aangesloten wordt bij de trend 

van uitbestedende bedrijven om steeds meer over te 

laten aan de toeleverancier(s); de opdrachten worden 

groter in volume en nemen tegelijkertijd toe in com

plexiteit. Wil men als bedrijf hierop inspelen dan zal men 

moeten groeien in productiecapaciteit (en meestal ook 

mensen) en moeten groeien in technische kennis en 

vaardigheden. 

Het is zeer de vraag of het voor een bedrijf van bijvoor

beeld 25 medewerkers mogelijk is autonoom de groei te 

bewerkstelligen die gewenst wordt door de afnemers. 

Het wordt al zeer onwaarschijnlijk als men dan ook nog 

vaardigheden moet ontwikkelen op voor het bedrijf 

nieuwe terreinen. 

Met dit besef is het goed te onderzoeken of de ambitie 

niet kan worden gerealiseerd door samenwerking met 

bedrijven met een soortgelijke ambitie. 

Bij het kiezen van samenwerkingspartners zal men zeker 

letten op een aantal objectieve factoren; financieel 

gezond, voldoende kwaliteitsniveau .en dergelijke. In de 

praktijk blijken echter vaak de subjec!lieve factoren van 

doorslaggevend belang; zoals verwantschap van 

bedrijfscultuur, vaardigheden moeten aanvullend zijn en 

overeenkomst in strategische doelen . 

Het lijkt dus logisch te beginnen met het zoeken van een 

partner en pas daarna te zoeken naar de 'klus'. Als de 

'klus' geklaard moet worden is er bijna altijd voldoende 

aandacht voor de subjectieve factoren. Maar bij het 

pragmatisch ingestelde MKB ligt al heel snel de vraag 

op tafel: 'Wat gaan we maken?'. 

Aangezien bij samenwerking naast technisch inhoudelijke 

zaken ook het proces (hoe gaan we met elkaar om?) aan

dacht behoefd is het zaak niet te moeilijk te beginnen. 

Zoek naar mogelijkheden bij klanten waar steeds een 

Parallele lezing 1A 



relatie is opgebouwd die een stootje kan hebben. 

Problematisch blijkt ook het opstellen van een financieel 

model voor onderlinge verrekening. Dit wordt een stuk 

eenvoudiger als de samenwerking gestart wordt als 

ware het een (intern) project. De (risicodragende) inzet 

van alle partners wordt bij elkaar opgeteld en geamorti

seerd over een vooraf afgesproken aantal gerealiseerde 

producten . Daarmee ligt de opslag voor ontwikkelings

kosten in de kostprijs van het ontwikkelde product vast. 

Deze eenvoudige methode is doorzichtig, kent eenvoudige 

administratieve procedures en geeft beloning naar rato 

van gelopen risico. 

In een dynamische omgeving van snel wisselende 

klantenwensen en sterk groeiende technologische ont

wikkeling is samenwerking met andere bedrijven voor 

het middelgrote- of kleine bedrijf een optie die het 

onderzoeken waard is. Zelfs al lijkt dit in strijd met het 

diepgewortelde verlangen van menig ondernemer naar 

zelfstandigheid . 



dr. G.J .A . Hummels 

Managing Director, European lnstitute for Business Ethics, Nijenrode University 

Harry Hummels is Managing Director van het aan Nijenrode University verbonden European lnstitute for Business Ethics. 

Hij studeerde filosofie en bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een korte periode als evaluatie-onderzoeker 

startte hij zijn dissertatie-onderzoek aan de Universiteit Twente. Dit onderzoek had betrekking op de morele betekenis van 

technologische innovaties voor de arbeid van KLM-grondwerktuigkundigen. Sinds zijn promotie in 1996 is hij full-time 

verbonden aan het European lnstitute for Business Ethics. Naast Managing Director van het instituut is hij Associate 

Professor in Business Ethics aan Nijenrode Universïty. Harry Hummels is tevens hoofdredacteur van Filosofie in Bedrijf 

en lid van de redactie van de Joumal of Business Ethics. Ook is hij secretaris van het European Business Ethics Network. 

Volgens het Amerikaanse blad Business Week is een 

virtuele organisatie een 'tijdsgelimiteerd netwerk van 

zelfstandig opererende organisaties d ie - verbonden 

door informatietechnologie - vaardigheden , kosten en 

toegang tot elkanders markt delen ' . Upton en McAfee 

voegen hieraan toe dat de organisaties samenwerken 

en bijdragen aan het netwerk op basis van hun eigen 

expertise en excellentheid. Hoewel deze typering niet als 

definitie van de virtuele organisatie fungeert, geeft zij 

goed aan waar het binnen een virtuele organ isa tie 

om draait: samenwerking tussen relatief zelfsta ndige 

organisator ische eenheden op basis van ieders unieke 

bijdrage. 

De samenwerking tussen relatief zelfstandig opererende 

organisatorische eenheden kan zich presenteren, zoals 

Van Aken opmerkt, als een economische eenheid, die 

'tegenover klanten en andere externe belanghebbenden 

functioneert alsof het een identificeerbare complete 

organisatie is ' . Noodzakelijk is dat evenwel niet. Ook 

netwerken van samenwerkende organisaties waarin de 

samenstellende delen duidelijk herkenbaar blijven, 

kunnen de facto als virtuele organisatie opereren. 

De vraag waar de leden van de organisatie in beide 

vormen van 'virtueel organiseren' voor staat is: hoe 

stemmen we de bijdragen van de verschillende 

eenheden zo goed mogelijk op elkaar af? De traditionele, 

hiërarchische, weg is onbegaanbaar, zoals Van Aken 

terecht opmerkt. Wil de samenwerking succesvol zijn en 

blijven, dan spelen normen en waarden - meer in het 

bijzonder het onderlinge vertrouwen tussen partijen -

een belangrijke rol. Juist in het internationale bedrijfsleven, 

en met name in de kledingindustrie, zien we hier in 

toenemende mate problemen ontstaan. 

Levi-Strauss, bijvoorbeeld, werd enige jaren geleden 

geconfronteerd met het volgende vraagstuk. De familie 

Tan was een grote en betrouwbare toeleverancier, maa r 

hun productiewijze sto nd onder kritiek. De l ans lieten 

1200 Chinese en Fi lippijnse vrouwen 74 uu r per w eek 

werken in bewaakte kampen op de Maria na-eilanden. De 

productiewijze stond in scherp contrast met de eisen die 

Levi's had vastgelegd in haar 'Ambition Statement'. In 

1992 verbrak Levi-Strauss dan ook na he rha al de 

waa rschuwingen de betrekkingen met haar toe leveran

cier. Ook Nike stond recentelijk negatief in de belang

stell ing. In Vietnam werden hoge doses van het kanker

verwekkende tolueen gesignaleerd in een fabriek nabij 

Ho Chi Minh City. Tevens bleken werknemers te worden 

gedwongen 65 uur per week te werken tegen ee n loon 

van tien dollar per week. Dergelijke omstandigh eden zijn 

in tegenspraak met de door Nike vastgestelde gedrags

code. Pe onderneming heeft steeds volgehouden dat de 

w erkomstandigheden in de fabrieken in Zuidoost-Azië 

menselijk en veilig zijn . 

Een brede toegang tot informatienetwerken is een 
belangrijk middel om de concrete samenwerking rond

om producten en diensten te organiseren. Tegeli jkertijd 

biedt de informatietechnologie een mogelijkheid om 

problemen, zoals hierboven genoemd, in kaart te 

brengen en erop te reageren . Bin nen multi natio na le 

organisaties, zoals Texas lnstruments, ABN-AMRO en 

AKZO-Nobel , wordt een dia loog gevoerd over de 

betekenis van organisatiewaarden zoals integriteit, 

respect, openheid, veiligheid , betrouw baa rheid, zeker

heid, enzovoorts. Tevens worden concrete casusposities 

ter bespreking voorge legd. J uist in een t i jd en een 

samenleving waarin de beteken is normen en waarden 

niet langer eenduidig vastligt, b iedt de informatietech

nologie de (virtuele) organisatie ee n pru ikbaar handvat 

in het omgaan met (virtuele) ethische vraagstukken. 

Parallelle lezing 2A 



Antoni Br:ack (1949) is hoog/eraar j uridische aspecten van de bedrijfskunde 

aan de faculteit der Technische Bedrijfskunde van çle Universiteit Twente. 

Hij is mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Consument en 

Veiligheid te Amsterdam. Tevens is de heer Brack mede-oprichter en l id van 

de. redactie van het Tijdschrift voor Consumentenrecht. Van 1985 tot 1997 

was hij l ief van de door de Nederlandse Bankiersvereniging ingestelde 

Geschillencommissie Bankbedrijf; in 1995 met de geschillencommissie 

opgegaan in Geschillencom missie Bankzaken. Van 1988 tot 1994 was hij lid 

van het College van Beroep van de Stichting Reclame Code te Amsterdam. 

Vanaf 7994 is hij voorzitter van de Commissie voor de Beroep- en de 

bezwarenschriften van de gemeenten Haaksbergen en (1997) Neede. 

prof. mr. A. Brack 

Hoogleraar Juridische aspecten van de bedrijfskunde, Faculteit der Technische Bedrijfskunde, Un iversiteit Twente 

In managementliteratuur over netwerken van onderne

mingen wordt, ten on rechte, nauwelijks aa ndacht 

besteed aan juriçlische implicaties van de samenwerking 

tussen ondernemingen. Aan concepten als de 'virtual 

company' , de 'extended enterprise' en de 'ag ile 

manufacturing company' zijn echter zonder veel moeite 

juridische aspecten te onderkennen. 

Voor een minder concept-specifieke, meer omvattende 

juridische visie op netwerken is de dubbele rol van het 

recht van belang. De instrumentele functie van het recht 

zorgt er voor dat bedrijven bij het opzetten en in stand 

houden van netwerkorganisaties juridische bouwstenen 

of gereedschappen kunnen gebruiken (contract, volmacht, 

vennootschap). De normatieve functie van recht, daar

entegen, beperkt de mogelijkheden tot samenwerking. 

Met name het {Nederlandse en Europese) kartelrecht 

bevat vele bevoegdheden op grond waarvan autoriteiten 

de samenwerking tussen ondernemingen kunnen 

inkaderen en desnoods verbieden. De dubbele rol van 

het recht: het recht faciliteert èn limiteert 'business 

networking'. 

Aan de hand van het fenomeen franchising wordt deze 

juridische benadering geïllusteerd. Deze contractuele 

vorm van commercieel-strategische samenwerking is 

een juridische netwerk van licent iegever en licentiehou

ders van een pakket intellectuele eigendomsrechten, die 

kan rekenen op een gematigd positieve behandeling 

door kartelautoriteiten. 

Tenslotte komt aan de orde het juridisch essentiële 

onderscheid tussen het interne netw erk van holding en 

werkmaatschappij en (juridisch: een economische 

eenheid) en het externe non-corporate netwerk van 

samenwerkende zelfstandige ondernemingen (juridisch: 

een ka rtel) . Het interne, incorporated netwerk heeft 

alleen dan last van mededingsautoriteiten, wanneer het 

2ijn eventuele economische machtspositie ten opzichte 

van derden misbru ikt. Het externe, non-corporate 

netw erk van - overigens - zelfstandige ondernemingen 

heeft een v rijstell ing of ontheffing van mededingings

autoriteiten nodig om te kunnen blijven functioneren. 

Parallelle lezing 2A 



De heer van Hoogstraten studeerde bouwkunde aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. Hierna is hij van 1974 tot 1984 als medewerker en 

docent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindh oven betrokken geweest. 

In 1983 behaalde hij zijn doctoraal aan de TU in Eindhoven. In de p eriode 

tussen 1984 en 1986 was hij senior consultant aan het departement voor 

Onderwijs en Wetenschap in Zoetermeer. Hierna werd hij program-manager 

voor informatie- en telecommunicatietechniek aan het hedendaagse 

Rathenau Instituut in 's-Gravenhage. Van 1990 tot 1994 was h1ï stra teg isch 

consultant voor het m anagement van PTT Telecom. De heer van Hoogstraten 

was mede-oprichter van KPN Multimedia en COO tot 1997, waarna hij in 1997 

tot CEO werd benoemd. Onder verantwoordelijkheid van KPN Multimedia 

werd onder andere Planet Internet opgestart. Sinds begin dit jaar is hij 

project-manager bij PTT Telecom M ediaServices. 

dr.ir. P. van Hoogstraten 

project-manager PTT Telecom MediaServices 

combinatles uan tusielt en uirtueel 
Het inzicht in de betekenis van het onderscheid tusse n 

de feitelijke, fysieke goederenstroom en de stroom van 

informatie over deze goederen leverde in de logistiek de 

sleutel tot vormen van efficiënter transporteren. 

iets vergelijkbaars doet zich nu ook voor bij bedrijfs 

organisaties. We praten echter meestal over 'virtuele 

organisaties' waarin 'tijd' en '~laats' een veel vrij ere rol 

spelen dan in de organisaties zoals die al in Max Weber's 

'Wirtschaft und Gesellschaft ' zij1n beschreven. Maar ook 

in virtuele orga nisaties moeten fysieke processen een 

ordelijk verloop hebben. Voorbij de hype van alles wat 

virtueel is, is het dus veel meer de vraag op welke w ijze 

we informatie- en communicatietechnologie kunnen 

gebruiken om onze bedrijfsprocessen, en daarmee onze 

organisaties, efficiënter en effectiever te maken. 

SPelen met 'tiïd' en 'Plaats' 
PTT Telecom levert een reeks van producten die bedrijven 

in staat stellen te spelen met 'tijd' en 'plaats': netwerken 

met meer of nog meer intelligentie, caH centers en virtual 

call centers, electronische points of sale. Kortom: 

commu nicatieomgevingen waarin spraak en data geïn

tegreerd en gekoppeld al uiteenlopende databestanden 

vele vr ijheidsgraden geven . 

Tegelijke rtijd is PTT Telecom een bedrijf dat deze producten 

en diensten inzet om de eigen doelmat ig heid en doelge

richtheid te vergroten. Intranet Agora ontsluit, voor de 

eigen medewerkers, veel gegevens die voor uiteenlopende 

bedrijfsprocessen van belang zijn . Systemen zijn onaf

hankelijk van tijd en plaats benaderbaar. 

Sprekende computers voor informat ievoorziening en 

Primafo on op Internet zijn 7 dagen per week, 24 uur per 

dag bereikbaar en verbeteren die dienstverlening. 

Leren als imperatief 
Hel razendsnelle tempo in de ontwikkeling van de tech 

nologie dwingt organisaties de t ijd die nodig is om 

ermee te leren omgaan te bekorten . Meer flexibiliteit en 

een groter vermoge n te leren vorm en een onmisbare 

bouwsteen van de virtuele organisatie. 
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Wat heet, 

internationaal vverkveld. • • 
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Argentinië Australië 
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Groot Brittannië Hongarije 
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Japan Mexico 
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Singapore Spanje 

L e vensverzekeringen verkopen 1n 

Roemenië. Introductie van telebanking in 
Canada. Een toonaangevende bank kopen 
in Engeland . Een verzekeringsmaatschappij 
overnemen in d e Verenigde Staten. Een 
'Europese' s tad bouwen in Pe king . D ebt 
conversion toepassen in Brazilië. Emergi ng 
marke ts s timuleren in Tha iland. O e kra ïne, 
Argentinië .. 

I NG Groep heeft eigen vestigingen in 
maar liefst 58 landen. Nu . Want morgen 
kunnen dat er meer zijn. Ondernemerschap 
kent immers nauwelijks grenzen . En het is 
onze overtuiging da t je als financiële dienst
verlener zo dicht moge lijk bij je markt moet 
z itt en . Ook a l is he l aan de andere kant van 
de wereld. 

Da t is een van de aantrekkelijke pur.ten 
van werken bij ING Groep. Want niet a llee n de 
functies en taken variëren enorm, maar ook het 
internationale kader. De socia le en maatschap
pelijke s ituatie in een lnnd. Oe economische 
omstandigheden. De cultuur. De manier van 
zaken doen. 

Werken in het buitenland kan zelfs al 
dee l uitmaken van je traineeship. Want ING 
Groep investeert fors in de professionele en 

... dat heet: 

Î 

Brazilië 

-
liJ\,-_ 

HongKong 

• 

IING 

Nederland 

• 

\JNG 

Tsje chië 

persoonlijke aniwikke ling van aankomende 
managers en professiona ls. Waarbij je zelf 
een be langrijke stem hebt in de richting van 
je carrière. Zo kun je kiezen uit drie vcr
schillende instroom traj ecten. 

A ls j e voor een loopbaan in je eigen 
vakgebied kiest en voora l de 'special ist ische 
kennis tot in he t k leinste detail' ambieert, 
dan kun je s tarten als professional trainee. 

academici 
v/m 

Voor bijvoorbeeld een investment banker of 
belegger heeft ING Groep een gerichte 
loopbaanon tw ikkel ing . Maar ook a ls je wilt 
srartc n a ls actuaris, fiscalist of cont roller ligt 
de we re ld voor je open . 

Wil je ma nager worde n en snel leidi ng
geven, dan kun je al s management trainee bij 
ING Groep starte n . Ervaring opdoen in 
versc hillende vakgebieden staat dan eveneens 
centraal. Als trainee word j e uitgedaagd om 
drie verschillende projecten in één j aar te 

- -

China Frankrijk -

.. 

-

ll)<(l IING 

Indonesië Ita lië 

-
liNo 'IN• 

Polen Russische Federatie 

-
l lNG \n•<> 

Venezue la Verenigde Staten 

doorlopen. Diverse onderdelen van financ iële 
dienstverlening, op uiteenlopende terreinen. In 
Nederland en het buitenland. Daarna sta j e, 
met coaches op afstand, op eigen benen. 
Leidinggeven, projecten managen. Ook hier 
weer bij verschillende onderdelen van ING 
Groep, nationaal en internat ionaal. 

A ls commercieel trainee heb je de 
mogelijkheid om bij ING Bank Nederland, 
Postbank of Nationa le Nederlanden te starten . 
Het traineeship begint met een pitt ige (vak) 
opleiding, waarna je eerste functie account
manager. productmanager of projectmanager 
is. Doorgroei în market ing~ sales en leid ing
gevende functies behoorttot de mogelijkheden. 

Kortom, ondernemende s tude nten d ie 
affiniteit hebben met fina ncië le dienstverle
n ing en die binnenkon afs tude ren, doen er 
goed aa n om voor meer in formatie onze site 
op Inte rne t te bezoeken: 
www. reeruitment . ing.n l. 

Je kunt ook meteen al een sollicitatie
brie f met cv s tu ren naar ING Groep, 
Management Development I Recru itment , 
mevrouw mr. A .M.T. van Oss. (WT 16. 32), 
Postbus 8 10, 1000 AV Amste rdam , te lefoon 
(020) 54 1 6 5 18 . 

ING,i\i)GROEP 
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drs. J.G. Fokkink 

development manager Cap Gemini ATS 

Gerwin Fokkink studeerde cognitieve psychologie en kunstmatige intelligen

tie. Van 1986 tot medio 1994 was hij in dienst bij Bolesian b.v., een bedrijf 

gespecialiseerd in kennistechnologie, intelligent systems technologies en 

kennismanagement. Hier werkte hij achtereenvolgens als kennisana/ist, pro

jectmanager en principa/ know/edge management. 

In 1994 trad hij in dienst bij Cap Gemini b.v. Advanced Techno/ogy Services 

(ATS) als development manager. Tot eind 1996 was hij binnen ATS verant

woordelijk voor het opzetten en uitbouwen van dienstverlening op het terrein 

van MultiMedia en Internet Commerce. 

Vanaf 1997 is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verder uitbouwen 

van dienstverlening op het terrein van kennismanagement, zowel binnen Cap 

Gemini Nederland als Cap Gemini Group via de internationale workforce 

Applied Knowledge Management. 

Han Oei is senior consultant knowledge management binnen Cap Gemini 

Advanced Technology Services. Naast het uitvoeren van adviesopdrachten is 

hij mede verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe dienstverlening op 

het gebied van kennismanagement en virtuele organisaties. In deze rol is hij 

voor Cap Gemini projectleider binnen het Europese ESPRIT-project Fast 

Reactive Extended Enterprises (FREE). 

Hiervoor heeft hij van 1993-1996 de positie van universitair docent 

Informatiesystemen en Bedrijfsinformatie Technologie (BIT) aan de 

Universiteit Twente bekleed. Op het onderzoeksgebied Ontwerpmethodologie 

van Informatiesystemen heeft hij diverse internationale publicaties op zijn 

naam staan. 
drs. J.L.H. Oei 

Senior consultant Cap Gemini ATS 

Achtergrond 
De ontwikkeling en productie van industriële producten 

worden steeds vaker uitgevoerd door een netwerk van 

samenwerkende ondernemingen, samen een Fast 

Reactive Extended Enterprise (FREE) vormend, elk met 

hun eigen specialiteiten en elk met een specifieke taak in 

het totale bedrijfsproces. 

Door concentratie op de kernbekwaamheden van de 

afzonderlijke partners neemt de concurrentiekracht van 

elke individuele participerende onderneming toe. De 

prestaties van een FREE worden sterk bepaald door de 

mate waarin de partijen erin slagen om op een open 

wijze samen te werken tijdens de eerste fasen van het 

bedrijfsproces (in het bijzonder tijdens de ontwerpfase 

van een produkt of service offering). 

Workshop 1C, 2C 



Redenen voor de toenemende belangstelling voor deze 

vorm van samenwerking zijn onder meer het verkorten 

van de time-to-market. 

Momenteel hebben diverse organisaties principes 

geïntroduceerd van concurrent engineering . Hierbij 

werken uiteenlopende disciplines gelijktijdig samen om 

de ontwikkeltijd te reduceren en de kwaliteit van 

producten of diensten te verbeteren. 

Echter, bij samenwerking met leveranciers volgt men 

doorgaans nog een sequentiële werkwijze. De volgende 

stap is daarom het gelijktijdig samenwerken van 

ontwerpers en technologen van een gegeven organisatie 

met de specialisten van hun leveranciers en andere 

business partners. 

Kortweg richt een FREE zich op concurrent engineering 

over de grenzen heen van verschillende bedrijven. 

D081Sl8IIIDU 

Doelstelling van de workshop is de deelnemer een beter 

inzicht geven in: 

De "barriers" en "carriers" bij het werken in een FREE; 

De technieken en hulpmiddelen voor het verbeteren van 

het werken in een FREE. 

Dit zal met name gebeuren aan de hand van het 

vaststellen van het rijpheidsniveau van een FREE en de 

aanwezige vermogens die het effectief functioneren van 

een FREE beïnvloeden . 

werlluorm 
In de workshop zullen de deelnemers aan de hand van een 

casus door middel van kleine opdrachten op interactieve 

wijze kennismaken met de problematiek rond een FREE 

en het praktisch hanteren van de binnen het FREE Esprit 

project ontwikkelde " capability assessment" techniek. 



Ir. J.L. Groen is als rnanaging consultant werkzaam bij Moret Ernst & Young 

Management Consultants, alwaar hij zich met name bezighoudt met advise

ring op het gebied van nieuwe fT-toepassingen, :wals Electronic Commerce, 

Internet en Intranet en de betekenis hiervan voor organisaties. 

ir. J.L. Groen 

rnanaging consultant bij Moret, Ernst & Young 

Drs. B.J . Reitsma is als senior consultant werkzaam bij Moret Ernst & Young 

Management Consultants binnen de adviesgroep Innovatie, Strategie & 

Management. Hij houdt zich met name bezig met strategieformulering en 

-implementatie en de innovatie van bedrijfsprocessen. Hij is tevens auteur 

van diverse artikelen op het gebied van de Virtuele Organisatie. 

De opkomst van de virtuele organisatie wordt voor een 

belangrijk deel ingegeven door het beschikbaar komen · 

van nieuwe toepassingen van informatietechnologi•e 

(IT) . Zo is een van de belangrijkste randvoorwaarden 

voor het welslagen van een virtuele organisatie, een 

snelle en betrouwbare communicatie tussen de betrok

ken partijen, vrijwel onmogelijk zonder de inzet van 

moderne IT-hulpmiddelen. 

Zo zijn voor het welslagen van de virtuele organisatie 

onder meer de volgende IT-componenten van belang : 

• een veilig netwerk dat de deelnemende partijen met 

elkaar verbindt; 

·een database waarin de gemeenschappelijke informatie 

(zoals artikelen, prijzen, specificaties, beschikbaarheid 

drs. 8. Reitsema 

Senior consultant bij Moret, 

Ernst & Young 

e.d.) wordt opgeslagen; 

·applicaties waarmee op eenvoudige en eenduidige 

wijze informatie aan de database kan worden toege

voegd, gewijzigd en onttrokken; 

·een reai-time communicatievoorziening (bijvoorbeeld 

e-mail) waarmee de deelnemende partijen onder ling 

kunnen communiceren; 

• een mechanisme voor het verwerken en afhandelen 

van t ransacties. 

Tijdens de workshop zal aan de hand van een aantal 

concrete praktijkvoorbeelden worden ingegaan op de 

wijze waarop deze componenten kunnen worden 

samengevoegd tot een samenhangende IT-architectuur 

voor de virtuele organisatie. 

Workshop 1d,2d 



Op zoek naar een zee van afwisseling? 

Jaarlijks kiezen ongeveer vijftien academici voor de zee van afwisseling bij McKinsey. In plaats van een 
strak omlijnde eerste "baan" doorlopen zij het Fellows-programmavan McKinsey. Dit twee tot drie jaar 

durende programma biedt een snelle persoonlijke groei en een veelzijdige carrières tart. 

Waar kies je voor? 
Voortdurende variatie. Als Fellow werk je steeds zo'n drie 

maanden nauw samen met je team en opdrachtgever om 

tot de beste oplossing van managementvraagstukken te 

komen. Als het project afgerond is, wissel je van cliënt en 

team. Zo ontwikkel je in korte tijd een brede ervaring. 

Training op maat. Bij McKinsey volg je een trainings

programma dat inspeelt op je spec ifieke studie

ach tergrond. Samen met andere Fe llows doorloop je 

verschillende interne tra iningen en kun je, afhankelijk 

van je vooropleiding, een externe MBA-opleiding aan 

INSEAD volgen. 

Intensieve coaching. Vanaf de eerste dag heb je als Fellow 

in je tea m een vo lwaardige ro l me t directe inbreng en 

verantwoordelijkheid. Je word t daarbij van dag tot dag 

begeleid en opgeleid door ervaren collega's. leder project 

draagt zo bij aan de verdere ontploo iing en ontwikkeling 

van je talenten. 

Wie zoeken wij? 
McKinsey zoekt veelzijdige en nieuwsgierige teamspe lers 

die niet alleen uitblinken in hun stud ie, maar daarnaast ook 

inspirerende, sterke persoonlijkheden zijn. Mensen die er 

plezier in hebben om in teamverband problemen uit elkaar 

te rafelen en creatieve oplossingen te ontwikkelen. 

Wil je meer weten over he t Fe llows-p rogramma, vraag 

dan onze brochure aan bij: Karinde Kip of Clara Vrielink, 

McKinsey & Company, Amstel344, 1017 AS Amsterdam, 

tel.: 020-5513 700. E-mail: AM -Recruiting@McKinsey.com. 

McKinsey&Company 



strategische Allianties: Hoe worden 
succesvolle allianties gecreëerd? 

Gerard Kok is senior manager van KPMG Alliances, Networks & Virtual 

Organizations. In zijn adviespraktijk begeleidt hij ondernemingen bij het 

vormen en managen van strategische partnerships (outsourcing, allianties en 

joint ventures). In deze adviesprojecten wordt ondersteuning geboden bij de 

vaststelling van de strategische noodzaak, de contractering, het ontwerp van 

de (juridische) alliantiestructuur en de invulling van de (operationele) 

management processen van de samenwerking. De heer Kok is mede-auteur 

van een aantal artikelen over het succesvol managen van strategische 

allianties. Verder is hij intensief betrokken bij een VSB werkgroep over 

strategische allianties, een research project met Boston University naar het 

optimaliseren van alliantieportfolio's van multinationale ondernemingen 

en een research project naar kennisallianties in de Biotechnologie. 

drs. G. Kok RC 

senior manager KPMG Alliances 

De ervaringen met strategische allianties zijn zeer 

wisselend. Uit onderzoek van KPMG, bij 50 multinationale 

ondernemingen en uit andere recente studies, blijkt dat 

circa 60% van de allianties voortijdig worden beëindigd. 

Tijdens deze workshop zal worden ingegaan op het 

toenemende belang van strategische allianties voor het 

realiseren van de strategische doelstellingen van een 

onderneming. In toenemende mate kunnen onderne

mingen niet meer onafhankelijk succesvol zijn. 

Samenwerking met derde partijen is noodzakelijk om 

klanten maatgesneden oplossingen te bieden voor hun 

(veranderende) behoeften; om research kosten en risico's 

te beperken van innovatieve producten, die in mum van 

tijd worden gekopieerd door de concurrent, of om kosten 

te besparen door uitbesteding en service joint ventures 

met service providers. Samenwerking is nodig , maar 

moeilijk. Veel van de mislukkingen kunnen worden 

teruggevoerd op een onevenwichtig selectieproces van 

partners, onervarenheid van het management en de 

geringe rol die de relatiecomponent bij de samenwer

kingsbesprekingen inneemt. In het selectieproces moet 

duidelijk zijn welke bijdragen van de eigen onderneming 

en de partner aan de samenwerking wordt verwacht en 

welke consequenties deze samenwerking op de strategi

sche positie en bestaande samenwerkingsverbanden 

van de onderneming kan hebben. Niet zelden worden 

succesvolle samenwerkingen verbroken omdat een 

derde partner de "balans" in deze samenwerkingen 

verstoort. Allianties duren soms 15 jaar en soms drie 

maanden. Het snel en effectief kunnen formeren van 

allianties met aantrekkelijke (branche vreemde) partners 

is een kritische vaardigheid, een kerncompetentie, van 

een succesvolle onderneming. Pionieren bij het aangaan 

van samenwerkingen kost (te) veel tijd en soms is de 

business opportunity alweer verdwenen. 

Hoewel de aandacht voor (bedrijfs-)cultuur, imago, 

reputatie en management stijl groot is, blijkt de relatie

component bij samenwerkingsverbanden in de praktijk 

toch een moeilijlk te hanteren onderwerp. Angelsaksisclle, 

Anglo-Amerikaanse en Aziatische culturen kennen een 

volstrekt verschillend gewicht toe aan bijvoorbeeld 

vertrouwen en commitment. Misschien kunnen we in de 

workshop wel vaststellen dat de krit,ische succesfactor 

voor succesvolle strategische allianties inderdaad "a lot 

of golf and karaoke" is. 

Workshop 1E, 2E 



No 
Limits 

voor 
TPchnici 

ASM L in Veldhoven is de Nederlandse producent 

van wafer steppers en wafer scanners, de uiterst 

complexe machines waarmee halfgeleiders worden 

gemaakt. 

Een snelgroeiende en zeer succesvolle high-tech 

onderneming met inmiddels ruim 1.600 medewerkers 

en Sales- en Servicekantoren in de V.S , Europa en het 

Verre Oosten. De aandelen van ASML staan genoteerd 

aan de effectenbeurzen van Amsterdam en New York . 

We bieden ongelimiteerde kansen aan ervaren en 

pas afgestudeerde technici van TU/HTS-niveau binnen 

de volgende vakgebieden fysica, optica, system 

engineering, software, (fijn-)mechanica, mechatronica 

en elektronica. Je kunt bij ons werken met de meest 

geavanceerde tools en ontwikkelmethodes. Bewijzen 

wat je waard bent in multidisciplinaire teams. En elke 

dag weer opnieuw je grenzen ver leggen. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op 

met Harm Zeven van onze afdeling Human Resources 

Management, telefoon (040) 230 42 34 . Of stuur je brief 

met e.v. naar ASM L, De Run 111 0, 5503 LA Veldhoven. 

E-mai l: 'hrm@asml.nl' 

~ ASML ~x~ 
~ 

ASM Lithography 



Erwin Snijder (1970) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. 

Hij is daar afgestudeerd in de richting organisatie en financieel management 

voor overheids- en not-for-profit organisaties. Op dit moment is hij als 

Management Consultant werkzaam bij VB Deloitte & Touche Management 

Consultants. Zijn werkzaamheden richten zich op de branches Rijksoverheid 

en Gemeenten. Hij heeft ervaring met adviesopdrachten betreffende de 

(on)mogelijkheden voor virtuele organisatiemogelijkheden bijoverheids-en 

not-for-profi t-organisaties. De heer Snijder is mede-auteur van de publicatie 

"Virtuele organisaties; Mythe of realiteit?" . 

drs. E.J. Snijder 

Management consultant 

bij VB Deloitte & Touche Management Consultants 

Piet Sebrechts (1968) studeerde Rech tsgeleerdheid en Economie aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam. Hij is adviseur bij VB Deloitte & Touche 

Management Consultants. Hij heeft ervaring met adviesopdrachten 

betreffende milieurecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht en privatisering 

en verzelfstandiging/Publiek Private Samenwerking. 

In het huidige tijdsgewricht ziet de overheid zich geplaatst 

voor vraagstukken die zij niet meer alleen kan oplossen. 

Samenwerking met bedrijven uit de private sector za l 

. onontbeerlijk blijken te zijn voor de oplossing van 

majeure vraagstukken ten aanzien van openbare orde en 

veiligheid, bereikbaarheid, milieu, informatie, en commu

nicatie en vele andere gebieden. Eenzijdige overheidsregu

lering biedt voor tal van deze vraagstukken onvoldoende 

soelaas en gaat voorbij aan de dynamiek in maatschap

pelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die niet in de 

plaats onderhevig zijn aan internationale invloeden . 

In het afgelopen decennium hebben bedrijven en 

overheden zich reeds begeven op het pad van de 

drs. mr. Sebrechts 

Adviseur bij VB Deloitte & Touche 

Management Consultants 

samenwerking, vaak onder de noemer van Publiek 

Private Samenwerking. Sa m enwerkingen die soms 

uitliepen op een nachtmerrie en soms uiterst succesvol 

zi jn gebleken. De reden voor de mislukkingen is meestal 

gelegen in een onvoldoende doordachte opzet en in een 

miskenning van de wederzijdse belangen en culturen. 

Ook is de overheid, net als Phi li ps, Unilever of de Shell, 

op vele terreinen bezig activiteiten die niet tot de 'core 

business' behoren op afstand te zetten of zelfs af te 

stoten . De privatisering van de voormalige PTT, de 

Nederlandse Spoorwegen en de talloze privatiserings

operaties op Ilokaal overheidsniveau, zijn hier goede 

voorbeelden van. De roep om een scheid ing van 

overheid en markt in het speelveld publiek-privaat zal de 

Workshop 1F, 2F 



komende jaren naar verwachting zijn invloed doen 

gelden . Voorstellen om bijvoorbeeld de deelneming van 

de overheid in private rechtspersonen te beperken, 

vormen momenteel een heet hangij :~: er. 

In feite zijn veel van de Publiek Private Samenwerkingen 

een goed voorbeeld van wat wordt verstaan onder de 

Virtuelle Onderneming. Een van de redenen dat de 

bestaande samenwerkingen niet altijd succesvol zijn en 

soms een desastreuze afloop kennen, is gelegen in een 

'vorm voor de inhoud' benadering . Mede als gevolg van 

minder positieve ervaringen in het verleden 'spijkert' 

men in de praktijk vrijwel altijd onmiddellijk de zaak 

volledig juridisch dicht. De onlogische en onnatuurlijke 

weg moet welhaast tot mislukkingen leiden. Het gaat 

natuurlijk bij samenwerking in de eerste plaats om 

mensen . Vergelijk het met het idee dat een verliefd 

koppel ee rst in het huwelijksbootje stapt en zich 

vervolgens afvraagt of het wel 'klikt' . Met name is dit 

punt, passen we wel bij elkaar, belangrijk wanneer 

bedrijven en de overheid met elkaar willen samenwerken. 

Vanuit deze optiek biedt de zorgvuldig ingerichte 

Virtuele Organisatie, als concept, goede kansen meer te 

halen uit een samenwerking dan wel kan zij dienen als 

een voorportaal van een hechtere samenwerkingsvorm. 

Door het beste uit twee werelden te verenigen en als 

echte eenheid naar de buitenwereld te presenteren, kun

nen overheid en private sector ontwikkelingen het hoofd 

bieden, zonder zichzelf te 'verlengen' en te 

wachten op de mogelijk wederzijdse cultuurshock en de 

gevolgen daarvan . Door niet de organisaties naast 

elkaar te zetten, gedeeltelijk te verlengen en samen te 

brengen , maar de beoogde samenwerking naar inhoud 

vorm te geven en te activeren, is al veel gewonnen. 

In onze workshop zullen wij de Virtuele Organisatie als 

samenwerkingsvorm tussen overheid en bedrijven 

nader uitwerken . Daarbij besteden de inleiders aandacht 

aan de succesfactoren voor een organ isatie vorm die op 

zichzelf niet nieuw is, maar wel steeds meer noodzakelijk 

blijkt om de bestaande vraagstukken het hoofd te bieden. 

In een discussie tussen de deelnemers en de inleiders 

zal een scala van nieuwe mogelijkheden en ideeën 

worden verkend voor succesvolle samenwerkingen in 

de vorm van een Virtuele Organisatie. 



dr.ir. P.M.M. Stoop 

Program Planner ASM Lithography 

Pau/ Stoop studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Technische 

Universiteit Eindhoven met als specialisatie logistieke afdelings- en goede

renstroombeheersing. Na het vervullen van de militaire dienstplicht begon hij 

met een promotie-onderzoek op het gebied van logistieke evaluatie- en diag

nose-instrumenten. Dit onderzoek werd in 1996 afgerond. Daarna startte hij 

als projectleider logistiek bij matrijzenproducent AXXICON. Sinds april 1997 

is hij in dienst van ASM Uthography als program planner voor het program

ma 'Atlas', de nieuwste productfamilie. In die functie heeft hij te maken met 

de afstemming tussen sectoren onderling binnen ASML alsmede met afstem

ming tussen ASML en diverse partners. 

Pau/ Vrenken studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. Momenteel is hij werkzaam als projectleider op de 

afdeling Product lnformation Management bij ASM Uthography. Hiernaast is 

de heer Vrenken werkzaam geweest bij Dedicate fT-services te Woerden, het 

Raadgevend Ingenieursbureau voor Milieu en Innovatie BV te Amsterdam en 

Goudsmit Magneetsystemen BV te Aalst/Waalre. 

Op succesvolle wijze laat ASML de laatste jaren zien de 

meest nauwkeurige en betrouwbare watersteppers ter 

wereld te leveren. Voor een deel is dit succes te danken 

aan de technologische kennis waarmee de fysische 

grenzen tot op de nanometer steeds opnieuw worden 

verlegd. Voor het andere deel is de manier waarop de 

beheersing van het hele voortbrengingsproces wordt 

uitgeoefend de oorzaak van het succes. Dit succes hebben 

we niet alleen aan ons zelf te danken, maar ook zeker 

aan het totale netwerk van bedrijven dat samen met ons 

ir. P.G.M.J. Vrenken 

Projectleider ASM Litography 

in het gehele voortbrengingsproces betrokken is. 

Het echte researchwerk wordt nagenoeg geheel 

overgelaten aan diverse onderzoeksinstellingen die in 

opdracht van ASML onderzoek doen naar toekomstige 

technologieën. In het ontwikkelingsproces vindt er 

nauwe samenwerking plaats met diverse ontwikkelings

en ingenieursbureau's. Kennis wordt hier vertaald naar 

tekeningen. De sector Development & Engineering is in 

de eerste fasen de bestuurder en coördinator van de 

diverse samenwerkingsverbanden. 

Workshop 28 



De productiefase bij ASML behelst de assemblage van 

de onderdelen tot eindproduct. Al de onderdelen wor

den daarbij geproduceerd door externe leveranciers. De 

afdeling Corporate Logistics houdt zich bezig met het 

managen van dit gehele netwerk van leveranciers. 

Daarbij worden leveranciers ingedeeld in de volgende 

klassen: 

• strategische partners 

• PIP's (Partner in Purchase/ Production/ Process/ 

Progress) 

• main suppliers 

• jobbers. 

ASML gaat hierbij verder dan alleen het aansturen van 

deze leveranciers, maar biedt ook support op het gebied 

van bijvoorbeeld kennisoverdracht en kwaliteit. 

In deze workshop zal op een interactieve manier een 

aantal cases behandeld worden waarin getoond wordt 

op welke (soms zeer creatieve) wijze ASML samenwerking 

met klanten en leveranciers heeft opgezet en onder

houdt. Afstanden, zowel letterlijk als figuurlijk, tussen 

ASML en deze partners vormen daarbij geen enkele 

belemmering. Of we nou over kilometers of nanometers 

praten, ASML levert organisatorisch en technologisch 

de juiste oplossingen. 



Tecrmolooische onlwnuceling: tundamenl onder 
iedere concurrerende urnanisalie 
Door mondialisering neemt de concurrentie tussen 

ondernemingen sterk toe. Om toegevoegde waarde te 

kunnen blijven leveren in de ogen van de consument of 

afnemer is voortdurende vernieuwing van producten, 

processen en diensten (innovatie) cruciaal. Hetzelfde 

geldt voor flexibiliteit. kostenbeheersing en kwaliteits

verbetering. Hoogwaardige technologieën zijn hiervoor 

onontbeerlijk. 

ueranlwoorde 1ecnno1oo1sche onlwnuceling: 
tundamenl onder iedere moderne samenleuing 
Overheden en maatschappelijke organisaties stellen 

steeds hogere eisen aan verantwoorde technologische 

ontwikkeling en aan de samenhang tussen technologi

sche en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Technologie Management heeft te maken met beide 

aspecten. Het betekent: op verantwoorde wijze maximaal 

rendement behalen uit kennis, technologie en innovatie. 

Bij technologie management gaat het dan ook niet alleen 

om efficiëntie, kostenbeheersing en kwaliteit, maar ook 

om maatschappelijke voorwaarden voor en beperkingen 

van nieuwe technologieën. Kennis van duurzaamheid, 

gebruikersvriendelijkheid en wetgeving speelt hierbij een 

grote rol. 

De faculteit Technologie Management van de Technische 

Universiteit Eindhoven levert experts af in technologie 

management: als ingenieur of als onderzoeker. Ook op 

diverse andere manieren draagt zij haar kennis over aan 

ondernemingen. 

Faculleil Technologie managemenl 
• 40 hoogleraren 

• 170 wetenschappelijk medewerkers 

• 1700 studenten 

• 3500 afgestudeerde ingenieurs 

• jaarlijks 500 stages, afstudeeropdrachten en ontwerp

opdrachten, waarvan 75 in het buitenland 

·jaarlijks 100 studentenuitwisselingen met topuniversi

teiten in de Verenigde Staten en Europa 

DnderzoeMssoeerounlen 
Operations management 

De onderzoeksschool BETA is de grootste onderzoeks

kern in Nederland op het gebied van analyse, ontwerp en 

beheersing van operationele processen binnen technolo

gie-intensieve organisaties in industrie, distributie en 

dienstverlening. BETA ontwikkelt wetenschappelijke ken

nis om vraagstukken van ondernemingen op te lossen en 

draagt die kennis ook over. Hierbij hanteert BETA een 

modelmatige kwantitatieve invalshoek waarin wiskundi

ge, logistieke, informatie-technologische, economische 

en sociaal-wetenschappelijke kennis wordt geïntegreerd 

en afgestemd op de specifieke kenmerken van mens en 

technologie-intensieve organisatie. Er bestaat een inten

sieve strategische samenwerking met Stanford 

University USA. 

Mens-systeem-interactie 

In het J.F. Schouten lnstitute for User-System Interaction 

Research werkt de faculteit Technologie Management 

samen met het I PO, Centrum voor Onderzoek naar Mens

Systeem 

Interactie. Het gaat hier om onderzoek op het gebied van 

de interactie tussen de mens als gebruiker en technolo

gie-intensieve systemen zoals consumentenelektronica 

of software. 

Centraal staan zintuiglijke, taalkundige en cognitieve 

aspecten van deze interactie. De ontwikkelde kennis 

wordt gebruikt om het ontwerp van technische produc

ten beter af te stemmen op behoeften, vaardigheden en 

beperkingen van gebruikers. Met vooraanstaande groe

pen in de Verenigde Staten, Europa en Japan wordt 

samengewerkt. 

Innovatiemanagement en -beleid 

Binnen het onderzoeksgebied Innovatiemanagement 

en -beleid bestudeert de faculteit Technologie 

Management innovatie zowel vanuit een bedrijfsorgani

satorisch perspectief als vanuit een macroperspectief. 

Kennis over innovatie en innovatiemanagement binnen 

bedrijven en (internationale) netwerken van bedrijven en 

het rendement van het nationale innovatiesysteem dient 



de basis te vormen voor het overheidsbeleid ter bevor

dering van duurzame innovatie- en concun entiekracht. 

Op dit gebied bestaan nauwe contacten met het toon

aangevende onderzoeksinstituut MERIT (Maastricht 

Economie Research lnstitute on lnnovation and 

Technology) . 

Doleldlnaen 
In de ingenieursopleiding Technische Bedrijfskunde 

betekent Technologie Management het ontwerpen van 

optimale productieketens in technologie- intensieve 

omgevingen. Alle schakels in de keten voor het tot stand 

brengen van producten en diensten zijn perfect op elkaar 

afgestemd: producten en diensten binnen bedrijven, 

maar ook binnen complexe netwerken van bedrijven. 

Geavanceerde kennis van operations management is 

hie1rvoor essentieel, aangevuld met kenn is van marketing 

& sales, ontwerp en innovatie, inkoop, opslag, ender

Iloud en service, strategieontwikkeling en human resour

ce management. 

In de ingen ieursopleiding Techniek en Maatschappij 

betekent Technologie Management dat bijzondere aan

dacht wordt geschonken aan de rol van maatschappelij

ke factoren bij ontwikkeling en gebruik van technologie. 

Het gaat om de ontwikkeling, verspreiding en het gebruik 

van innovaties en de gevolgen daarvan voor de samen

leving. Gedegen kennis van specifieke technologieën 

zoals bouw-, energie-, milieu- of informatietechnologie 

vormt hiervoor een noodzakelijke basis, tezamen met 

kennis van economie, gebruikersgedrag, technologiebe

leid en internationale samenwerking . Op deze manier 

betekent Technolog.ie Management het verantwoord 

sturen en beheersen van technologische vernieuwing. 

Ingenieurs Technische Bedrijfskunde en Techniek en 

Maatschappij hebben een gedegen technische opleiding 

achter de rug en kunnen de techniek tegelijkertijd in een 

breder kader plaatsen. Hun beroepsperspectieven zijn 

dan ook uitstekend. 

Afgestudeerde academici met een exacte opleiding leren 

tijdens de twee jaar durende ontwerpersopleiding 

Logistieke Bestur,ingssystemen van het Stan Ackermans 

Instituut van de Technische Universiteit Eindhoven het 

logistieke proces binnen bedrijven en non-profitorgani

saties (her)ontwerpen. Het gaat daarbij om zowel de 

bestuurlijke structuur als de daarbij behorende informa

tiesystemen en de logistiek-technische inricht·ing . 

Enllele asoactan uan Tecnnoloale Management 
• Concurrentievoordeel: de strategische keuze 

voor innovatiemanagement 

• Operatiens management: de logistieke beheersing van 

productieprocessen binnen bedrijven en netwerken 

• Flexibiliteit: snel inspelen op nieuwe kansen inclusief 

het aanpassen van het productieproces 

• Klantgerichtheid: kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid 

van producten en diensten 

• Kostenbeheersing: efficiëntie als succesfactor, 

met optimale benutting van informatietechnologie 

·Duurzaamheid: aandacht voor mill ieugevo l.gen van 

technologie 

• Draagvlak: maatschappelijke inbedding van innovaties 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Technologie Management 

Tema 1.32 

Postbus 513 

5600 MB Eindhoven 

Tel. 040 247 28 73 

Fax 040 246 85 26 

E-mail fac@tm.tue.nl 

Internet: http://www.tue.nl/tm 



Algemeen 
lndustria is de studievereniging voor Technische 

Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. Zij werd in 1963 opgericht en is nu een bloei

ende vereniging met zo'n 1100 leden. Velen hiervan zijn 

actief binnen één of meerdere commissies. 

Doelstelling 
lndustria heeft als doel het behartigen van de belangen 

van alle studenten Technische Bedrijfskunde binnen de 

faculteit Technologie Management aan de TUE. Deze 

doelstelling wordt drieledig gezien. 

Ten eerste ondersteunt lndustria haar leden bij de stu

die. Dit wordt gedaan door het verzorgen van studie

materiaal. Tevens vervult lndustria een brugfunctie tus

sen student en faculteit èn tussen studietheorie en 

bedrijfspra kt ijk. 

Ten tweede biedt lndustria haar leden de mogelijkheid 

zich te ontplooien. Dit gebeurt onder andere op de 

gebieden van organisatorische en communicatieve 

vaardigheden. Daarnaast wordt de integratie tussen stu

denten bevorderd. 

Ten slotte richt lndustria zich op de arbeidsmarktoriënta

tie. Hierbij worden de contacten tussen studenten en 

bedrijfsleven gestimuleerd en gefaciliteerd, waarnaast 

ook informatie over Business Courses en Stages aange

boden wordt. 

organisatie 
De activiteiten van lndustria worden georganiseerd door 

studenten Technische Bedrijfskunde uit alle jaargangen. 

Deze actieve leden zijn werkzaam in de ruim 20 commis

sies van lndustria en binnen de onderverenigingen. De 

dagelijkse leiding van lndustria is in handen van het 

vijfkoppig bestuur. Het bestuur treedt op als eindverant

woordelijke voor de activiteiten en draagt zorg voor de 

representatie van lndustria naar derden. 

Binnen lndustria is een open manier van werken, 

waarbij iedereen verantwoordelijk is voor de resultaten. 

De commissies werken daarom via een gestructureerde 

manier naar het eindresultaat toe, door het maken van 

goede plannen alvorens te beginnen met de organisatie. 

Zijn de plannen door het bestuur goed gekeurd, dan 

heeft de commissie alle vrijheid en verantwoordelijkheid 

om tot het gewenste eindresultaat te komen. Op deze 

wijze leren alle actieve leden op een zeer zelfstandige 

manier te werken en verantwoordelijkheid te nemen. 

Actiuitelten 
Zoals reeds eerder gezegd organiseert lndustria, om 

haar doelstellingen te bereiken, een breed scala aan acti

viteiten. De activiteiten kunnen worden onderscheiden 

in studiegerelateerde activiteiten, onderwijsactiviteiten, 

internationale activiteiten en bijzondere activiteiten. 

Studiegerelateerde activiteiten 

Het lndustriacongres, waarover u in de rest van deze 

bundel alles kunt lezen, behoort tot deze categorie. Dit is 

tevens één van de grootste activiteiten die wordt geor

ganiseerd. Naast het congres organiseert lndustria per 

jaar een zestal lezingen en een tiental excursies. De 

lezingen worden gegeven door prominente personen uit 

het bedrijfsleven of van de overheid, d ie een actueel 

(bedrijfskundig) onderwerp belichten. Net als de lezin

gen vormen ook de excursies een welkome aanvulling 

op de collegestof, doordat ze studenten de gelegenheid 

bieden de bedrijfskundige theorieën te koppelen aan de 

praktijk. Om de studenten ook de gelegenheid te geven 

om vaardigheden te ontwikkelen die in het curriculum 

weinig voorkomen, is de Management Training Cyclus 

opgestart. Bij deze activiteit worden er trainingen ver

zorgd over specifieke vaardigheden. Per jaar zijn er 

een viertal trainingen die verzorgd worden door het 

bedrijfsleven. 

Om alle opgedane kennis te kunnen toetsen aan de prak

tijk, organiseert lndustria de Case Competition. De Case 

Competition houdt in dat circa vijftig studenten gedu

rende een tweetal dagen zich bezighouden met het 

oplossen van een aantal cases in team-verband. Deze 

cases worden aangeboden door diverse bedrijven . De 

verschillende case-uitwerkingen worden vergeleken en 

de beste uitwerking wordt beloond met een mooie prijs. 

De beoordeling van de cases wordt gedaan door verte

genwoordigers van de bedrijven die de cases hebben 

aangeleverd en begeleid, alsmede door begeleiders van 

de faculteit Technologie Management. 

Tevens brengt lndustria in samenwerking met de alum

nivereniging, de VBI, een magazine uit. Dit periodiek 

voor Technische Bedrijfskunde, Scope genaamd, ver

schijnt vier maal per jaar en wordt verspreid onder alle 

studenten, medewerkers en 1750 leden van de alumni

vereniging. In de Scope wordt getracht een evenwicht te 

vinden tussen bedrijfskundig wetenschappelijke artike

len, interviews, artikelen over de ontwikkelingen binnen 



de faculteit, lndustria en de Vereniging voor 

Bedrijfskundig Ingenieurs. 

Onderwijs activiteiten 

Als studievereniging probeert lndustria haar leden zo 

goed mogelijk te ondersteunen bij de studie. lndustria 

doet dit door het aanbieden van studiemateriaal tegen 

gereduceerd tarief. Het laatste jaar wordt er tevens hard 

aan gewerkt om zoveel mogelijk studiematerialen via 

internet te verspreiden om de service nog groter te 

maken. Naast het verstrekken van deze materialen, volgt 

lndustria de opleiding zeer kritisch en schroomt niet om 

hierover in discussie te gaan met de faculteit. 

Internationale activiteiten 

lndustria vindt het zeer belangrijk dat haar leden zich 

internationaal kunnen oriënteren en ontplooien. Mede 

daarom heeft lndustria actief meegewerkt aan de oprich

ting van ESTIEM, de European Students of lndustrial 

Engineering and Management. In ESTIEM zijn op dit 

moment meer dan 50 studieverenigingen voor 

Technische Bedrijfskunde uit verschillende Europese 

landen verenigd. Via dit netwerk van contacten worden 

er vele internationale projecten, zoals uitwisselingsrei

zen, een seminar-cyclus en een Tournament In 

Management & Engineering Skills. 

De grootste internationale activiteit van lndustria is de 

lndustria Study Tour. Een groep van ruim twintig stu

denten brengt gedurende drie en halve maand een 

bezoek aan een land en voert de eerste drie weken een 

van te voren bepaald en in Nederland ruimschoots voor

bereid onderzoek uit. Het onderzoek heeft betrekking op 

een aantal actuele onderwerpen, die direct met het 

bezochte land in verbinding staan en voor het bedrijfsle

ven interessant zijn. Daarnaast zullen de deelnemers een 

individuele stage lopen. Na afloop van de reis wordt er 

een verslag geschreven, dat ook te koop is. 

Recent bezochte landen zijn Maleisië/Singapore, India, 

Australië, Zuid Afrika en Indonesië. Dit jaar zal de stu

diereis naar Chili gaan. 

Bijzondere activiteiten 

Dit is de laatste categorie activiteiten, deze zijn vooral 

bedoeld om de studenten naast hun studie de gelegen

heid te geven elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. 

Eén van deze activiteiten is de uitgave van het 

lndustriajaarboek, de Atlas. De Atlas bevat een verslag 

van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben 

plaatsgevonden, zowel binnen lndustria als op alge

meen bedrijfskundig gebied. De Atlas bevat tevens het 

zogenaamde Smoelenboek, met alle foto's, namen en 

adressen van de studenten Technische Bedrijfskunde. 

lndustria organiseert jaarlijks voor de aankomende eer

stejaars de introductie periode. In deze periode leren wij 

deze nieuwkomers de faculteit, universiteit en de stad 

Eindhoven kennen. Ten slotte heeft lndustria ter afslui

ting van haar dies jaarlijks een groots gala. 

Dnderuerenioinoen 
lndustria heeft twee onderverenigingen: 

de BeleggingsstudieCiub lndustria (BCI) en Interactie. 

Het doel van de BCI is om haar leden vertrouwd te 

maken met het beleggen in aandelen en optiles en alle 

andere aspecten va n de effectenwereld. Voor de leden 

wordt een aantal activiteiten georganiseerd zoals excur

sies, lezingen en beleggingsspelen. 

Interactie is de studievereniging voor lnternationa lle 

Technisch Bedrijfskundige Activiteiten. Zij is opgericht in 

1996 en heeft als doelstelling internationale activiteiten 

voor alle Technische Bedrijfskunde studenten bereikbaa r 

en toegankelijk te maken. Door lnteractile worden de 

diverse ESTIEM-activiteiten georganiseerd, alsmede 

Europese Uitwisselingsreizen, internationale lezingen en 

excursies en het International Weekend of Management 

Skills. Deze activiteiten worden bezocht door studenten 

uit heel Europa. 

meer Informatie ouer lndustria? 
Voor het bedrijfsleven bestaan er diverse mogelijkheden 

zich te presenteren op één van de activiteiten van 

lndustria en haar onderverenigingen. 

Meer informatie over lndustria en haar activiteiten kunt 

u verkrijgen bij de commissaris Externe Betrekkingen, 

Martijn Messemaker. 

Het adres is: 

Studievereniging lndustria 

p/a Technische Universiteit Eindhoven 

Paviljoen A-20 

Postbus 513 

5600 MB EINDHOVEN 

tel: 

fax: 

040- 247 24 71 

040- 245 12 75 



Van links naar rechts : Jan-Willem Scheele, Jordi Gernaert, Berry van der Meij, Walter van Andel. 

Dit congres werd georganiseerd door Stichting 

BedrijfskundeCongres lndustria, een onderdeel van 

lndustria, studievereniging voor Technische Bedrijfskunde 

aan de Technische Universiteit Eindhoven. De stichting 

wordt bestuurd door vier studenten die een jaar lang 

intensief hebben samengewerkt om dit congres te laten 

slagen . 

Een jaar dat begon met de keuze van een onderwerp, het 

zoeken naar sprekers, lokatie en sponsoring en dat 

eindigde met het werven van deelnemers, het samenstel

len van deze congresbundel en tot slot de congresdag zelf. 

Wij hebben getracht een professioneel congres te 

organiseren, dat zowel bij het bedrijfsleven en overheid 

als bij studenten in de belangstelling staat. Wij hopen dat 

deze congresdag heeft voldaan aan uw verwachtingen 

e.n krachtig heeft bijgedragen aan uw ideëen over 

samenwerking . 



Alleen de beste bedrijven blijven 

in de toekomst groeien. Vandaar 
dat we al jaren hard aan onze 

conditie werken. We moesten 
afslanken en onze produktiviteit 
verbeteren. 

Nu groeien we weer en we 
investeren in nieuwe ontwik

kelingen. Maar we blijven onze 

conditie in het oog houden, want 

de competitie wordt steeds 

heviger. Overal ter wereld 
worden tegenwoordig chemi

caliën en kunststoffen gemaakt. 
Vaak tegenlageloon- en 

energiekosten. Vandaar dat wij in 
topconditie moeten blijven om 

de concurrentie aan te kunnen. 

Dow vertelt u er 
graag meer over. 

Bel of schrüf naar: 
Dow Benelux, afdeling Public Affairs, 
Postbus 48, 4530 AA Terneuzen. 
Telefoon: 0115 - 671234 



C.G. Baan 

President-directeur DAF Trucks N. V. 

Ir. J.A. Dekker 

Voorzitter Raad van Bestuur TNO 

Ir. W. Dik 

Voorzitter Raad van Bestuur KPN 

V. Eijgenstein 

Algemeen directeur ARA!BDDP Groep, zakenvrouw 1997 

Prof. Dr. W.M.J. van Gelder 

Decaan faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven 

Mr. F.J .M . Houben 

Commissaris der Koningin van de provincie Noord-Brabant 

Drs. A.G. Jacobs 

Voorzitter Raad van Bestuur ING-Groep 

Dr. P. Winsemius 

Director McKinsey & Company 

Dr. G.J. Wijers 

Minister van Economische Zaken 



soonsors 
Arthur D. Little 

ASM Litography 

Berenschot 

DAF Trucks nv 

DOW Benelux nv 

Frits Philips lnstitute for Ouality Management 

ING Groep nv 

K.I.S.S. bv 

Koninklijke PTT Nederland nv 

McKinsey & Company 

Nedcar bv 

Philips Electranies nv 

TopStart Techniek 



Prof.dr.ir. J.E. van Aken 

De sprekers 

De sponsors 

Faculteit Technologie Management 

Studievereniging lndustria 

DUO Reklame, Valkenswaard 

Kongreshotel en vergadercentrum Koningshof, Veldhoven 

Comité van Aanbeveling 

Familie en vrienden 

ledereen die ons op welke manier dan ook geholpen heeh 



Wie wil expanderen, moet zichzelf daarvoor alle ruimte geven. 

Ruimte om af te wijken van de platgetreden paden. Om nieuwe 

wegen in te slaan. Ruimte voor verandering. Verandering is voor 

KPN al jaren een constante. Verzelfstandiging, beursgang, reorga

nisatie en voorjaar 1998 de splitsing van KPN. PTT Telecom en 

PTT Post krijgen dan elk de ruimte om zelfstandig verder te groeien. 

PTT Telecom opereert in een explosief groeiende markt. 

Waar de concurrentie keihard is en technologische voorsprong 

in dagen wordt gemeten. Dat betekent: elke dag presteren om 

Technische Universiteit Eindhoven 
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gevende postbedrijven ter wereld. De grootste logistieke 

organisatie van Europa. Het bedrijf investeert in de modernste 

technieken en informatietechnologieën, zoals systemen voor 

handschriftherkenning en multimediatoepassingen, en ont

wikkelt nieuwe producten als Telepost en Print & Mail. En 

PTT Post is een bedrijf dat enorm groeit, door de overname 

van TNT bijvoorbeeld. 

Kortom, twee succesvolle ondernemingen die binnenkort 

hun eigen koers bepalen. Dat kan alleen met uitstekende acade-

nummer één te blijven. Met nieuwe diensten als VoiceMail. Met mici die de ruimte benutten om hun eigen loopbaan vorm 

succesvolle producten als Hi-GSM. Met bedrijfsonderdelen h te geven. En zich persoonlijk ontwikkelen, onder meer door 

als Station 12, wereldleider voor satellietcommunicatie. W de diversiteit aan functies bij beide bedrijven. Interesse? 

En met toonaangevende initiatieven als Het Net. 

PTT Post is één van de vier wereldspelers in 

distributie en logistiek. Eén van de slechts drie winst- • Bel voor meer informatie of vraag een sollicitatie

formulier aan via 0800-0142, of raadpleeg het Internet: 

http://WW'!If.kpn.com 




