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Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.  
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

di. 29 juni

Sparkz netwerkdiner

Borrel met aansluitend diner, voor 

ondernemers & beleidsmakers.

18.00-22.30 uur

Locatie: Landgoed Groenendaal

  www.sparkznetworking.nl

do. 1 juli

NetwerkenWerkt!

Online bijeenkomst, netwerk voor HR-

professionals uit Zuid-Kennemerland 

en IJmond.

10.00-11.30 uur

  www.wspzkij.nl

ma. 5 juli

BeterBusiness zomerborrel

Borrel met aansluitend facultatief 

dineren.

16.30-18.00 uur

Locatie: Hotel Villa de Klughte

  www.beterbusiness.nl

Om grote hoeveelheden vracht efficiënt 
in en uit een vliegtuig te laden, wordt 
gebruik gemaakt van zogenoemde Unit 
Loading Devices (ULD’s). De registratie 
van deze aluminium platen vindt vaak 
handmatig plaats, met alle kans op 
fouten en het zoekraken van de prijzige 
platen. Inholland-student Dennis Borst 
onderzocht tijdens zijn afstudeerstage 
Business Studies (richting logistiek) 
hoe het ULD-proces beter kan. Inmid-
dels realiseert hij zijn verbeterplan 
daadwerkelijk in de praktijk.

‘Elke ULD is eigendom van een airline 
of leasemaatschappij en heeft een 
unieke registratiecode’, legt Dennis 
uit. ‘Die wordt handmatig op een pa-
pieren formulier geschreven en later, 
wederom handmatig, overgetikt en/
of doorgebeld. Tijdrovend en fout-
gevoelig dus, waarbij er zomaar een 
ULD ‘kwijt’ kan raken. Door digitali-
sering en datadeling toe te passen bij 
in ontvangstname, retournering en 
voorraadbeheer, valt er enorme winst 
in het proces te halen. Denk aan een 
warehouse-systeem, met onder meer 
een mobiele app en barcodes. De uit-

daging daarbij zit enerzijds in alle ver-
schillende partijen en IT-systemen en 
anderzijds dat het voor bedrijven vaak 
een spannende stap is om hun data te 
delen.’

Optimaliseren processen
‘Het afstudeeronderzoek deed ik bij 
Cargohub BV, dat zich onder meer 
richt op het optimaliseren van logistie-
ke processen. Zij zijn als centrale partij 
in staat alle data te ontvangen en te 
verdelen. Daarbij zagen ze meteen 
de mogelijkheden van deze digitale 
stroomlijning. Na het verdedigen van 
mijn scriptie en mijn afstuderen, bood 
Cargohub mij een baan aan om een 
digitaal ULD Care & Control-systeem 
op te zetten. Inmiddels hebben we 
met een agent de testfase doorlopen 
en zijn we een pilot aangegaan met 
Menzies Aviation, een grote interna-
tionale vrachtafhandelaar. Daarnaast 
zijn we in gesprek met veel partijen, 
die allemaal de potentie zien om op 
dit systeem aan te sluiten.’

‘Het mooie aan de opleiding Business 
Studies die ik heb gedaan, is dat je 

eerst twee jaar breed wordt opgeleid 
en met alle vakgebieden in aanraking 
komt. Zo kwam ik tot de conclusie dat 
ik echt een passie voor logistiek heb. 
Het is een sector die steeds complexer 
wordt, tegen een achtergrond van 
globalisering en toename van online 
bestellingen. Daardoor vindt er veel 
vernieuwing en digitalisering plaats, 
wat ik heel interessant vind. En wat 

ik tijdens mijn opleiding heb geleerd, 
bijvoorbeeld tijdens het semester over 
luchtvracht, zie ik terug in de praktijk.’ 

Theorie en praktijk 
‘Die combinatie van in theorie leren en 
in de praktijk doen spreekt me sowie-
so erg aan en ik vind het heel gaaf dat 
mede dankzij mijn werk straks overal 
ter wereld mensen in de luchtvaart-

logistiek sneller, beter en efficiënter 
kunnen werken.’ 

  Het afstudeeronderzoek van Dennis 
maakt deel uit van een langlopend 
onderzoekproject van Hogeschool 
Inholland Haarlem waarin werk 
wordt gemaakt van ketenregie in 
de luchtvaartlogistiek:  
www.inholland.nl/onderzoek 

Ef f iciëntere luchtvaartlogistiek dankzij student Inholland

Het begon allemaal bij het zien van een kleine windturbine op het dak 
van een gebouw in Eindhoven. Vanaf dat moment werd de interesse in 
windenergie gewekt bij ondernemer Pranav Tetali, met als resultaat zijn 
startup OmniWind. 

Pranav komt oorspronkelijk uit India, maar leeft 
sinds 2010 op verschillende plekken over de 
hele wereld. Tijdens zijn werk besefte hij dat 
eindige energie, zoals fossiele brandstof, 
eigenlijk meer kwaad dan goed doet voor de 
wereld. ‘Toen heb ik besloten dat ik iets wilde 

gaan doen met duurzame energie’, vertelt 
Pranav. De ondernemer kwam er al snel 

achter dat er weinig kleine windmolens 
zijn, vooral in steden. ‘Omdat mensen 
vinden dat het hun uitzicht verpest en 
ze relatief minder energie opwekken’, 

legt hij uit. OmniWind pakt deze twee 
problemen aan. De onderneming ontwik-

kelt technologieën om het vermogen van 
kleine windturbines te verbeteren en is 
inmiddels bezig met het ontwikkelen van 
een voorlopig ontwerp.

  De finale van Present Your Startup Haarlem vindt online plaats op 
dinsdagavond 6 juli. Meer info en gratis tickets reserveren op  
www.presentyourstartup.nl

OmniWind in f inale Present Your Startup

Foto: Annemarie Dekker

Drie keer is scheepsrecht: ‘Kof f ie?’
‘Nederlanders zijn zo ongastvrij. Ik 
krijg nooit koffie of thee.’ Dit was op-
rechte feedback tijdens een van onze 
trainingen Intercultureel samenwer-
ken. Nu was ik bekend met de kritiek 
op de karige koekjes bij de koffie, maar 
in een land waar de eerste vraag ‘kof-
fie?’ is, viel me deze toch een beetje 
zwaar. Hoezo niet? 

De dame in kwestie kwam uit Eritrea 
en was gewend dat ze drie keer moest 
weigeren als haar iets aangeboden 
wordt. Tja, en als je in Nederland één 
keer nee hebt gezegd, kun je inder-
daad lang wachten. Aan de andere 
kant merk ik bij mezelf een gevoel van 
irritatie als mensen mij drie keer iets 
aanbieden als ik ‘nee’ heb gezegd. Ik 
ervaar dit als opdringerig, terwijl de 
ander het juist gastvrij bedoelt.

Ieder land, iedere cultuur heeft zijn 
eigen gebruiken. Simpele zaken zo-
als het aanbieden van koffie kunnen 
al tot misverstanden leiden. En dat is 
jammer. Hoe meer we van elkaar we-

ten, hoe beter we elkaar begrijpen. 
Zowel op de werkvloer als daarbuiten.

Hollandse bril 
Gesprekken zoals hierboven zijn erg 
verhelderend. Nederlanders bekijken 
situaties met de Hollandse bril, terwijl 
medewerkers uit bijvoorbeeld China, 
India of zelfs onze zuiderburen België 
dat toch heel anders zien. In de prak-

tijk zien we vaak vermoeidheid door 
onbegrip. Begrijpt mijn Syrische col-
lega het nou nog niet? Waarom zegt 
de Poolse medewerker steeds ‘ja’ maar 
doet het niet? Wat bedoelt die Neder-
lander eigenlijk als hij zo direct is?

Zolang we elkaar nog allemaal ‘zien’ 
en ‘horen’, is er hoop dat intercultureel 
samenwerken goed komt. Zodra dat 
niet meer gebeurt, verandert de werk-
plek in een onveilige omgeving met 
alle gevolgen die daarbij komen kij-
ken. Verschillende groepen collega’s, 
geen saamhorigheid in een team en 
geen lol meer op de werkvloer.

Vraag eens door als je een collega met 
een andere achtergrond niet begrijpt 
en je zult zien dat het allemaal eigen-
lijk wel meevalt. Meer begrip, minder 
misverstanden

Caroline van Blerkom
Lexicon Trainingen

  www.lexicon.nl

Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo 


