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LISETTE SCHOLTEN

SPECIALISATIE CONSUMENT

GRAND’ITALIA, PRODUCT MANAGER

 

Van mijn studiekeuze Bedrijfs- en Consumentenweten-

schappen heb ik geen moment spijt gehad. Doordat je 

in de eerste jaren van de studie beide disciplines (con-

sument en bedrijf) leert kennen, wordt duidelijk welke 

richting je meer aanspreekt. Mijn voorkeur ging uit 

naar de consumentenkant: het je verdiepen in consu-

mentenbehoeften, trends op de markt en het bedenken van (product)concepten die 

hier op inspelen.

Nu werk ik met veel plezier aan de marketing voor het Italiaanse merk Grand’Italia. 

Vanwege mijn passie voor Italië, met name het Italiaanse eten, en mijn interesse in 

het marketingvak, is deze baan op mijn lijf geschreven.

In mijn werk als product manager houd ik me onder andere bezig met de introduc-

ties van producten, zoals een nieuwe pasta of een saus.

Regelmatig breng ik een bezoekje aan Italië, waar één van onze fabrieken staat, 

voor een meeting met collega’s over de ontwikkeling van een nieuw product. Maar 

ook om op de hoogte te blijven van nieuwe productontwikkelingen in de Italiaanse 

markt en om inspiratie op te doen over de Italiaanse eet- en kookgewoontes. Dit is 

belangrijk voor de communicatiecampagnes waar ik mij ook mee bezig houd. De tips 

van Grand’Italia helpen je om lekkere Italiaanse combinaties te maken zodat je kunt 

genieten van de heerlijke Italiaanse keuken. Deze tips communiceren we o.a. via de 

verpakking, een radiocommercial, de website of de Facebook-pagina van Grand’Ita-

lia. Voor de ontwikkeling hiervan werk ik samen met reclame- en mediabureaus.

Het is een uitdagende baan waar ik mede dankzij mijn studie terecht ben gekomen!
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DORIAN KREETZ 

SPECIALISATIE CONSUMENT

NIBUD, WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKSTER

Ik heb mijn afstudeerscriptie geschreven bij het Ni-

bud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Het 

onderwerp van mijn scriptie was ‘Financieel gedrag van 

jongeren’. Na mijn afstuderen kon ik meteen bij het 

Nibud aan de slag als Wetenschappelijk Medewerker.

Mijn taken zijn: het vaststellen en berekenen van refe-

rentiebedragen (met name de kosten van voeding en de meerkosten van diëten) en 

het onderzoeken van het financiële gedrag en geldbeheer van jongeren en studen-

ten. Verder ben ik trainer van studenten binnen het project ‘Slim studeren = geld 

beheren’ (www.studerengeldbeheren.nl) en verantwoordelijk voor de implementatie 

van een groot IT-project waar het Nibud samen met Capgemini en Figlo aan werkt. 

Mijn baan bij het Nibud bevalt mij heel goed. Doordat het Nibud een kleine en platte 

organisatie is, doe je nooit alleen maar onderzoek. Je kunt op alle vlakken meekijken 

en je eventueel verder ontwikkelen; niet alleen in de IT, maar ook in communicatie, 

opleidingen, marketing, uitgeverij et cetera. Voorlopig ben ik dan ook nog niet uitge-

leerd bij het Nibud!
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JOHN DORTMANS

SPECIALISATIE BEDRIJF 

AGRIFIRM FEED TRANSPORT B.V., MANAGER

Na mijn afstuderen ben ik begonnen met een manage-

ment traineeship bij Agrifirm. Agrifirm is een coöpe-

ratie die als doel heeft: de productie en vermarkting 

van hoogwaardige diervoeders. Veel producten worden 

internationaal geproduceerd, vooral in China en Polen. 

Het traineeship duurde 2 jaar en bestond uit 4 verschil-

lende projecten. Mijn eerste project was vooral bedoeld om het bedrijf te leren 

kennen en werkervaring op te doen. De opdracht was: het maken van een markt- 

en competitieanalyse om de mogelijkheden voor een nieuw product te onderzoe-

ken. In het tweede project heb ik leiding gegeven aan een projectteam. Daarna 

heb ik een half jaar in Polen gewerkt bij een dochterbedrijf van Agrifirm. Hier werd 

ik echt in het diepe gegooid. Mijn opdracht was om de transportkosten omlaag te 

krijgen, maar ik moest zelf maar zien hoe. Het laatste project heb ik gedaan voor 

Vitamex, een Spaans dochterbedrijf van Agrifirm. Binnen dit project was ik voorna-

melijk bezig met strategie en advies. 

Na het traineeship ben ik begonnen als teamleider Transport voor Agrifirm Feed 

Nederland. Ik was verantwoordelijk voor 2 locaties met totaal 60 chauffeurs en 

één administratief medewerker. Ik coachte en stuurde het team aan. Daarna ben 

ik doorgegroeid tot manager van Agrifirm Feed Transport BV. Ik heb nu de leiding 

over 9 locaties, 150 chauffeurs en 10 man staf.
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BART ZWARTJES

SPECIALISATIE CONSUMENT

CAPGEMINI CONSULTING, MANAGEMENT

CONSULTANT – INNOVATION & CUSTOMER

EXPERIENCE

Na een mooie stage en afstudeerscriptie bij TomTom en 

Capgemini Consulting, kreeg ik een baan aangeboden bij 

Capgemini Consulting. Binnen het Innovatieteam kreeg ik 

de kans om mezelf verder te ontwikkelen op het gebied

van co-creatie, waarbij organisaties de samenwerking aangaan met consumenten om 

gezamenlijk nieuwe producten of services te bedenken en ontwerpen. Tevens ben ik 

mezelf gaan verdiepen in business model innovation. Hierbij adviseren we bedrijven bij 

het aanpassen van hun bestaande business model om goed in te spelen op toekom-

stige veranderingen of het neerzetten van een compleet nieuw business model voor 

een nog te ontwikkelen product of service. Ik vind het een uitdaging om daarin het 

perspectief van de consument duidelijk neer te zetten zodat er echt rekening gehou-

den wordt met de wensen van de doelgroep!

Het leuke van het consultancy vak is dat je jezelf continu kan blijven uitdagen op 

nieuwe gebieden of je kennis juist kunt verdiepen binnen een bestaand gebied. Als 

management consultant krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen op drie onderdelen: 

het verkopen van nieuwe projecten bij een klant en het bouwen van een netwerk, het 

uitvoeren van leuke managementprojecten bij de top 100 grootste bedrijven in bin-

nen- en buitenland, en het je verdiepen in kennis die je kan helpen bij het verkopen 

van projecten en het uitvoeren ervan. Voorbeelden die mij enthousiast in mijn baan 

maken zijn bijvoorbeeld co-creatie, customer experience en business model innovatie. 

Kortom een uitdagende, dynamische baan met genoeg ruimte om te groeien en ont-

wikkelen op onderwerpen die jou energie geven.
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MURIEL VERAIN    

SPECIALISATIE CONSUMENT

WAGENINGEN UNIVERSITY, PROMOVENDA

Na mijn studie ben ik begonnen als promovenda bij 

de leerstoelgroep Economie van Consumenten en 

Huishoudens aan Wageningen University. Tijdens mijn 

master wist ik eerst nog niet precies wat ik na mijn 

studie wilde doen, maar mijn afstudeerscriptie bij het 

Voedingscentrum is zo goed bevallen dat ik verder 

wilde in (voedings)onderzoek. 

Als promovenda doe je 4 jaar onderzoek op een bepaald thema. In mijn geval is 

dat thema: gezonde en duurzame voedingslevensstijlen. Binnen zo’n thema werk 

je aan verschillende deelonderzoeken. Ik verzamel mijn gegevens uit literatuur, 

interviews en vragenlijsten. Uiteindelijk moet je minimaal 4 artikelen schrijven 

waarin je je onderzoeksresultaten presenteert. Naast onderzoeksvaardigheden en 

schrijfvaardigheden leer je als PhD ook om te plannen, een project te leiden en 

goed te communiceren. Als PhD ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor je pro-

ject en moet je zorgen dat de samenwerking met je begeleiders en medeauteurs 

goed loopt. 

Naast je project is er genoeg tijd om je op andere gebieden te ontwikkelen. Je 

kunt ervaring opdoen met het geven van onderwijs. Ik begeleid bijvoorbeeld af en 

toe groepjes studenten. Daarnaast presenteer je je werk op internationale confe-

renties, volg je cursussen in binnen- en buitenland en als je wilt kun je een aantal 

maanden naar een andere universiteit. Ik heb mijn werk al gepresenteerd in Duits-

land, Polen, en Australië en ik ga 3 maanden naar Denemarken om daar aan mijn 

onderzoek te werken en vakgenoten te ontmoeten. 

8



BABETTE SAVELKOULS

SPECIALISATIE CONSUMENT

TELE 2, (JUNIOR) RETENTION MANAGER

BOL.COM, LOYALTY MARKETEER

Na mijn afstuderen heb ik een baan gekregen bij Tele2 

als Junior Retention Manager. Je bent dan verantwoor-

delijk voor het ‘vasthouden’ van de klanten van Tele2. 

Ik was dagelijks bezig met analyses van het klanten-

bestand. Op basis daarvan zette ik campagnes uit om 

klanttevredenheid te stimuleren en klanten opnieuw aan Tele2 te binden. Doordat 

mijn senior een andere functie kreeg, werd ik al snel ‘Retention Manager van DSL & 

Fixed Telephony’. Dat was een enorme uitdaging, want er was bij Tele2 nog weinig 

kennis over retentie. Ik ben hierdoor met veel verschillende projecten in aanraking 

gekomen en heb kansen en verantwoordelijkheden gekregen die niet iedere starter 

krijgt. 

Na veel te hebben geleerd bij Tele2 was ik op zoek naar een bedrijf waar loyaliteit 

en retentie al grotere onderwerpen waren. Via een advertentie kwam ik terecht bij 

Bol.com als Loyalty Marketeer. Bij Bol.com zijn ze zich al langer bewust van het 

belang van klantrelaties en dat merk je. We zijn met een team van 8 personen 

fulltime bezig met het onderhouden en uitbreiden van de relatie met onze klan-

ten. Ik ben vooral bezig met e-mail marketing. Dan moet je denken aan het testen 

en optimaliseren van de nieuwsbrieven voor de klanten. Daarnaast heb ik nu een 

aantal projecten die tot doel hebben beter in te kunnen spelen op de behoeften van 

onze klanten en om onze relatie met hen te versterken. Bol.com is een dynamisch 

bedrijf waar ik kan doorgroeien in wat ik voorlopig nog wil blijven doen: ‘Customer 

Relationship Management’. 
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GEA VAN DE WOLFSHAAR

SPECIALISATIE BEDRIJF 

FRIESLANDCAMPINA, KWALITEITS-

MEDEWERKER

Ik werk bij zuivelonderneming FrieslandCampina. Ik ben 

kwaliteitsmedewerker op een kaasverpakkingslocatie. 

FrieslandCampina is een zuivelcoöperatie en heeft 17.000 

leden melkveehouders. 

Als kwaliteitsmedewerker ben ik verantwoordelijk voor het 

beheer van het kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem wordt regelmatig getoetst: 

er vinden interne en externe audits plaats. Deze audits leveren vaak verbeterpunten 

op, waardoor er bijvoorbeeld wijzigingen nodig zijn in de procedures. Het uiteindelijke 

doel is: continue verbetering. Ik ben verantwoordelijk voor de planning van de interne 

audits en heb het toezicht op de uitvoering ervan. Daarnaast ben ik betrokken bij de 

dagelijkse gang van zaken op de locatie. Soms moeten er praktische problemen wor-

den opgelost. Zo kan er sprake zijn van een lekke verpakking, etiketten die niet juist 

geprint zijn of kaas die een afwijking heeft in kleur, vorm of smaak. Het gaat om kaas, 

een natuurlijk en tastbaar product. Dit maakt het erg interessant. We proberen vanuit 

het perspectief van de consument het totale product te beoordelen. Het leuke aan het 

werken op een kwaliteitsafdeling is dat je een centrale rol hebt binnen de organisatie. 

Het is belangrijk om inzicht te hebben in alle processen binnen het bedrijf.

De opleiding Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is niet direct de meest logische 

vooropleiding voor deze baan. Aan de andere kant geeft het een brede basis. Het 

leuke aan deze opleiding vind ik het ketengericht denken (in de voedingsmiddelenin-

dustrie) en het uiteindelijk zien van verbanden. Dit komt zeker terug in mijn baan.
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WILLEM TREEP

SPECIALISATIE BEDRIJF 

EIGENAAR VAN FAIR TREEP EN 

MEDE-EIGENAAR VAN WILLEM&DREES

Na 8 jaar in diverse marketing- en verkoopfuncties 

bij Heineken te hebben gewerkt, was ik toe aan een 

andere organisatie. Met hulp van het contact, dat ik 

bij mijn stage had gelegd, kwam ik terecht bij Unilever 

als Sales Manager. Tijdens mijn werk hier merkte ik 

al gauw dat ik graag mijn eigen zeilschip wilde optuigen. Ik heb toen samen met 

Drees het bedrijf Willem & Drees opgezet. Wij brengen aardappels, groenten en 

fruit van boeren uit de buurt naar winkels in de buurt. Dit vanuit de gedachte dat 

mensen zich weer willen verbinden met hun omgeving. Wij vinden het vreemd dat 

je producten uit je eigen buurt niet in de supermarkt in je buurt kunt kopen. En dat 

zijn we gaan organiseren. Naast Willem&Drees heb ik ook Fair Treep opgezet. Fair 

Treep is mijn persoonlijke holding BV. Die ontwikkelt business die fresh, fun en fair 

is. ‘Fresh’ staat hierbij voor ‘inspirerend en vernieuwend’, ‘fun’ voor ‘plezier’ en ‘fair’ 

voor ‘oprecht’. Het bevalt me ontzettend goed om zelfstandig ondernemer te zijn. Je 

gaat er in eerste instantie in salaris op achteruit, maar daar komt vrijheid, zelfbe-

schikking en plezier voor terug.



FEMKE BROUWER-DAMEN

SPECIALISATIE CONSUMENT

FRIESLANDCAMPINA, SENSORY TECHNICIAN

Ik doe sensorisch onderzoek op de afdeling Research 

& Development van FrieslandCampina. Sensorisch 

onderzoek is onderzoek naar de smaak, geur en tex-

tuur van producten en hoe die kunnen verschillen en 

veranderen. Sensorisch onderzoek wordt gebruikt voor 

productontwikkeling, onderzoeksprojecten en recipe 

management (het aanpassen van recepturen van producten, maar dan wel zo dat 

het product niet van smaak verandert). Ik ben verantwoordelijk voor het uitvoe-

ren, analyseren en rapporteren van sensorische testen voor Fristi, Chocomel en alle 

sappen. Het werk bevalt me goed. FrieslandCampina is echt een grote speler op 

de voedingsmiddelenmarkt en daarom vind ik het erg gaaf om voor dit bedrijf te 

werken.

Mijn functie sluit goed aan op mijn studie. Ik merk dat ik door vakken als onder-

zoeksmethoden en de verschillende consumentenvakken wat meer kijk heb op het 

opstellen van vragenlijsten en op consumentenonderzoek. Ook heb ik een paar 

vakken op het gebied van sensorisch onderzoek gevolgd en stage gelopen op de 

sensorische afdeling van Leatherhead Food International, wat ook erg nuttige ach-

tergrondkennis opgeleverd heeft voor mijn baan.
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ELLEN DE VINK

SPECIALISATIE BEDRIJF 

RABOBANK UTRECHTSE WAARDEN EN 

OMSTREKEN, INTERN ACCOUNTMANAGER

BEDRIJVEN 

Ik werk als intern accountmanager bedrijven bij de 

lokale Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken. 

Samen met een senior accountmanager ben ik ver-

antwoordelijk voor ongeveer 80 grote klanten; dit zijn 

onder andere aannemers, transport- en horecabedrijven. Mijn werkzaamheden zijn 

heel afwisselend. Ik stel een advies op als een klant een financiering aanvraagt en 

ik bereid relatie onderhoudsgesprekken voor. Daarnaast zorg ik dat allerlei zaken, 

waar klanten mee komen, worden opgepakt. Mijn doel is om over een aantal jaar 

zelf account manager bedrijven te worden.

De opleiding Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is niet de meest logische 

vooropleiding voor deze baan, maar ik vind dat de studie je een interessante 

kandidaat maakt voor de financiële sector. Door de breedheid van de studie en de 

hoeveelheid projectervaring die ik heb opgedaan, kan ik me onderscheiden van an-

dere kandidaten. Daarnaast komt de inhoudelijke kennis die ik heb opgedaan in de 

vakken financieel management, accounting en bedrijfseconomie mij goed van pas. 
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BAUKE VAN LENTEREN

SPECIALISATIE BEDRIJF 

RIJK ZWAAN DISTRIBUTION B.V., 

CONVENIENCE / FRESH CUT MANAGER

Rijk Zwaan is een groenteveredelaar en verkoper van 

groentezaden. Rijk Zwaan richt zich op het ontwikke-

len van groenterassen in alle schakels van de keten, te 

beginnen bij de plantenkweker en teler, maar ook de 

handelaar, supermarkt en eindconsument. Een relatief 

nieuwe schakel in de keten zijn de sla- en groentesnijderijen, ofwel de convenience- 

of fresh cut bedrijven. 

Ik ben verantwoordelijk voor de contacten met deze snijderijen in Europa. Ik wissel 

informatie uit tussen onze veredelaars, dus de productontwikkelaars, en onze klan-

ten: de snijderijen en hun telers. Rijk Zwaan is wereldmarktleider in de verkoop 

van sla en één van onze innovaties, Salanova ®, ligt op dit moment in Engeland, 

Amerika, Duitsland, Spanje, Italië, Zuid-Afrika, Australië, Maleisië en sinds kort 

ook in Nederland in het schap. Deze sla heeft 3 à 4 keer zoveel blaadjes als een 

gewone sla en door het kontje eraf te snijden valt het uiteen in allemaal kleine eet-

bare blaadjes. Handig voor de consument, maar ook voor de snijderij! 

Voor mij is dit de ideale baan; het ene moment sta ik met mijn laarzen in een 

kolenveld in Noord- Duitsland, het andere in een Engelse supermarkt, dan even 

op kantoor in Nederland en later weer bij een snijderij in Italië. De hele keten 

door! Dit spanningsveld tussen consument en de verschillende bedrijven ervaar ik 

dagelijks. Wat de consument wil is niet zomaar te telen en ook de snijderij heeft al-

lerlei eisen waaraan de groenten moeten voldoen. Het is een uitdaging om naar de 

optimale oplossing te zoeken in verschillende situaties. 
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JAN KLINK

SPECIALISATIE BEDRIJF

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 

SENIOR BELEIDSMEDEWERKER DG AGRO

Kort voor mijn afstuderen ben ik op het toenmalige 

ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwa-

liteit) begonnen als financieel economisch beleidsadvi-

seur bij de stafdirectie Financieel Economische Zaken. 

Al snel kwam ik er achter dat ik me liever beleidsmatig 

met landbouweconomische onderwerpen bezig houd. Daarom ben ik binnen een 

jaar overgestapt naar de beleidsdirectie Europees Landbouwbeleid en Voedselze-

kerheid. Hier mag ik me bezig houden met onderwerpen die betrekking hebben op 

de economie van de primaire sector. Onderwerpen waar ik de afgelopen tijd aan 

meegewerkt heb -bij de Rijksoverheid doet niemand iets volledig alleen- zijn: het 

verlaagd tarief glastuinbouw 2013-2014, de visie grootschalige veehouderij, de 

financiering primaire sector en de BackOffice met betrekking tot de landbouw voor 

Suriname, Servië, Kroatië en Bosnië. 

Naast deze baan in Den Haag zit ik ook nog in de maatschap van een melkveebe-

drijf in Oost Groningen. Daar melken we momenteel 140 koeien en hebben we een 

huiskavel van 96 hectare. In 2012 hebben we een maatlat duurzame veehouderij 

stal gebouwd voor 230 koeien. De komende periode zullen we dus ook groeien in 

het aantal koeien. Voor mij is deze combinatie, door de week tussen de ambtenaren 

in Den Haag en in het weekend tussen de koeien in Oost Groningen, het beste van 

twee werelden! 

De multidisciplinaire manier van denken die je nodig hebt om vraagstukken in de 

praktijk op te lossen leerde ik vooral tijdens de stage en diverse projectgroepen. De 

combinatie van theorie, beleid en praktijk blijft me heel goed bevallen.





HILBERT VAN DER WERF

SPECIALISATIE CONSUMENT EN BEDRIJF

HEINEKEN, RAYON MANAGER BROUWEN

& FILTRATIE

Na de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschap-

pen heb ik de master Food Quality Management aan 

Wageningen University gedaan. Na mijn afstuderen ben 

ik begonnen als Management Trainee Supply Chain bij 

Heineken. 

Dit traineeship bestaat uit 3 opdrachten, waarvan 1 in het buitenland. Hierdoor 

kreeg ik de kans om verschillende aspecten van de Heineken Supply Chain te leren 

kennen en mijn professionele vaardigheden snel te ontwikkelen.

Eén van de opdrachten van mijn traineeship was het verminderen van verliezen in 

het brouwproces bij een brouwerij in Congo. Een andere opdracht was het verbe-

teren van de efficiëntie van een verpakkingslijn in de brouwerij van Zoeterwoude. 

Naast de verschillende projecten heb ik tijdens mijn traineeship een brouwopleiding 

gevolgd aan de University of California.

Direct na mijn traineeship ben ik begonnen als teamleider in de productieafdeling 

van Vrumona, de frisdrankafdeling van Heineken. Dit was een goede leerervaring 

om door te groeien naar mijn huidige functie. Momenteel werk ik als Rayonmanager 

van de afdeling Brouwen en Filtratie in Zoeterwoude, waar we ieder jaar ca. 10 mln 

hectoliter bier (o.a. Heineken en Amstel) produceren voor Nederland en verschil-

lende exportmarkten. Uitdaging in deze functie is om iedere dag te werken aan 

verbetering van kwaliteit, efficiëntie en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
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MARIJN VAN GELDER

SPECIALISATIE CONSUMENT

KIESKEURIG.NL, MARKETEER

Ik ben marketeer bij Kieskeurig.nl. Kieskeurig.nl is een 

onafhankelijke vergelijkingssite die consumenten wil 

helpen bij het maken van een goede keuze. Dit doen we 

door het geven van product-, prijs- en winkelinformatie 

en door reviews van consumenten. Als marketeer ben 

ik verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van onze 

site, de jaarlijkse campagnes, de reviews, maar bijvoorbeeld ook voor acties met 

fabrikanten of nieuwe concepten op Kieskeurig.nl. Het afgelopen half jaar ben ik erg 

druk geweest met de opzet van het Kieskeurig.nl testpanel. De bezoekers van de 

site kunnen hierbij nieuwe producten testen voor fabrikanten en deze vervolgens 

beoordelen. 

In mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in consumentenwetenschappen en ik heb 

mij zowel in de vakken als in mijn thesis gefocust op het besluitvormingsproces van 

consumenten. Hierdoor weet ik beter wat er nu precies omgaat in het hoofd van de 

consument en welke processen zich afspelen voorafgaand aan specifiek gedrag. Hier 

heb ik veel aan gehad in mijn werk. Het maakt het makkelijker om bepaalde discus-

sies te voeren en besluiten te nemen.

18



FEMKE SCHOTANUS

SPECIALISATIE CONSUMENT

WESTLAND KAASSPECIALITEITEN,

JUNIOR BRANDMANAGER

Westland is een kaasproducent, bekend van onder 

andere Maaslander en Old Amsterdam. De productie en 

uitrijping van de kazen is echter uitbesteed; Westland 

is alleen verantwoordelijk voor de verkoop en marke-

ting van de kazen. Westland zit in Huizen en er werken 

ongeveer 80 mensen.

Als Junior Brand Manager houd ik me bezig met de zogenaamde ‘gezonde’ kazen die 

Westland in het assortiment heeft. Samen met de Senior Brand Manager ben ik ver-

antwoordelijk voor een goede promotie van deze kazen, zoals Westlite, X-tra Light, 

Colactif, Litedammer en Trenta. Een aantal van deze kazen wordt niet in Nederland, 

maar wel in andere Europese landen verkocht. 

Mijn dagelijkse bezigheden zijn bijvoorbeeld het analyseren van verkoopcijfers, het 

ontwerpen van advertenties, contact onderhouden met andere afdelingen (zoals 

Sales) en het ontwikkelingen van nieuwe verpakkingsideeën. Kortom, alles wat er-

voor kan zorgen dat de gezonde kazen nog beter verkopen, is mijn taak! Hieronder 

valt ook het bezoeken van de winkels waar de kaas verkocht wordt, ook als dit in 

het buitenland is. Dus ik mag regelmatig op reis! 

Tijdens mijn studie heb ik een combinatie gedaan van marketing, levensmidde-

len en gezondheid, en dat zie ik nu terug in de praktijk. Dat ik in de food business 

terecht zou komen, was niet persé de bedoeling; ik kwam naar Wageningen voor de 

veelzijdigheid, maar daar is toch ook mijn interesse in food gewekt. En nu zit ik hier 

prima op mijn plek!
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WILLEMIJN DUSSELDORP

SPECIALISATIE BEDRIJF 

SCHUITEMA NV, FINANCIAL TRAINEE

Ik begon na mijn opleiding Bedrijfs- en Consumenten-

wetenschappen als Financial Trainee bij Schuitema NV. 

Daarna ging ik aan de slag als commercieel analist bij 

C1000. 

Werken bij een retailer past natuurlijk helemaal in het 

straatje van Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen. 

Tijdens de opleiding kwam regelmatig de food chain voorbij. En je dacht na over het 

spanningsveld tussen bedrijf en consument.

Binnen mijn functie houd ik me bezig met het volgen van het marktaandeel en de 

omzet van C1000. Dagelijkse bezigheden zijn bijvoorbeeld het adviseren van de 

category manager, het evalueren van acties en promoties en hierover rapporteren.

Ik vind het analytische leuk en daar ben ik ook goed in. Daarom heb ik in de studie 

de specialisatie ‘bedrijf’ gekozen. Wat ik ook belangrijk vind, is de breedte van de 

opleiding waardoor je multidisciplinair leert denken.

Ik was naast mijn studie actief als bestuurslid van de studievereniging en de chris-

telijke studentenvereniging de Navigators. Die activiteiten hebben mij met name 

geholpen in het ontwikkelen van mijn competenties. Ik denk ook dat competenties 

in je baan belangrijker zijn dan kennis. Ik heb veel durf gekregen. Daarnaast leer je 

niet alleen vergaderen maar ook samenwerken en problemen oplossen.
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ALEX VAN ANDEL

SPECIALISATIE BEDRIJF 

FRESH STUDIO, BUSINESS DEVELOPMENT

CONSULTANT

Ik werk voor Fresh Studio, een consultancy bedrijf ge-

richt op de sourcing en marketing van agrarische pro-

ducten, gevestigd in Vietnam. Fresh Studio werkt voor 

bijvoorbeeld Metro Cash & Carry, Rijk Zwaan, GIZ en 

Pepsico.

Tijdens mijn studie heb ik voor Fresh Studio stage gelopen. Na mijn afstuderen in Wa-

geningen heb ik een double degree gehaald in Bonn en een stage gedaan bij Heineken 

in Rwanda. Hierna ben ik voor Fresh Studio in Vietnam gaan werken; een bedrijf met 

een positieve werkomgeving en actief in een zich sterk ontwikkelende sector.

Als consultant bij Fresh Studio heb ik verschillende agrarische sectorstudies uitgevoerd 

(onder meer in de rijst-, vis- en fruitsector) en een aantal businessplannen geschre-

ven. Samen met FrieslandCampina werk ik aan het opzetten van dairy zones in Viet-

nam. Dit zijn gebieden waar kleine familiebedrijven met 2-8 koeien in een paar jaar 

kunnen doorgroeien naar duurzame bedrijven met 25-75 koeien. Zo krijgt Friesland-

Campina meer verse melk om te verwerken in Vietnam en zo krijgen de nu kleinscha-

lige boeren een relatief groot bedrijf met een beter inkomen. 

Mijn huidige standplaats is Saigon (Ho Chi Minh Stad). Regelmatig ben ik op reis bin-

nen Vietnam. Soms om bedrijven te interviewen voor een opdracht, soms om met 

collega’s in een ander Fresh Studio kantoor te werken en soms om letterlijk de boer 

op te gaan om de Vietnamese praktijk in de landbouw te bekijken. Al met al een erg 

gevarieerde baan met veel verantwoordelijkheid, waarin ik opgedane kennis uit mijn 

studie veel kan gebruiken.
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NIENKE KEMP

SPECIALISATIE CONSUMENT

DE LOTTO, MARKETING AND

SALES INTELLIGENCE ANALIST

Tijdens mijn studie wist ik nog niet goed wat voor 

werk ik graag zou willen doen. Ik werd direct na mijn 

afstuderen benaderd door een consultancybureau dat 

de masterclass Marketing Data Analyse organiseerde. 

Deze masterclass zou mij een snelle start geven van 

mijn carrière, en dit heeft het inderdaad gedaan! Het was voor mij de perfecte brug 

van de universiteit naar het bedrijfsleven, waarbij ik geleerd heb hoe statistiek in 

het bedrijfsleven in de praktijk gebracht wordt (of kan worden). Bedrijven beschik-

ken over zo veel data, en vaak kunnen zij hier meer mee dan zij daadwerkelijk 

doen. Na 6 leuke, intensieve en leerzame weken kon ik direct aan de slag bij De 

Lotto als Marketing & sales intelligence analist. Onder De Lotto valt niet alleen Lotto, 

maar ook Lucky Day, Toto, Eurojackpot en Krasloten; 5 hele interessante merken. 

In mijn functie analyseer ik het spelgedrag van de spelers, bekijk ik wat acties voor 

effecten hebben gehad, en maak ik o.a. spelersprofielen en segmentindelingen. Met 

de kennis die ik hiermee op doe, heb ik een adviserende rol in de marketingactivi-

teiten. Met de toegang die ik heb tot de klant- en spelgegevens maak ik ook selec-

ties voor de marketingactiviteiten. Samen met andere afdelingen binnen De Lotto 

beslissen we wie we op welke manier gaan aanschrijven. Deze baan zal niet snel 

gaan vervelen: het is ontzettend interessant, heel uitdagend en biedt veel ruimte 

voor eigen initiatieven en ideeën!
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AGATA BANASZEWSKA

SPECIALISATIE BEDRIJF 

FRIESLANDCAMPINA EN

WAGENINGEN UNIVERSITY – PHD STUDENT 

Om meer kennis op te doen, kwam ik tijdens mijn mas-

ter aan de Universiteit van Warsaw als Erasmus student 

naar Wageningen. Tijdens mijn master Management, 

Economics and Consumer Studies in Wageningen speci-

aliseerde ik me richting Operations Research and Logis-

tics. Op dit moment werk ik aan een PhD-onderzoek in opdracht van FrieslandCampina, 

één van de grootste zuivelbedrijven ter wereld. Het is een combinatie van wetenschap 

en toepassing. Ongeveer 50% van mijn tijd ben ik op de campus van Wageningen Uni-

versity en 50% bij FrieslandCampina. Binnen FrieslandCampina werk ik op de afdeling 

‘Milk Valorization and Allocation.’

Het doel van mijn vierjarige onderzoek is: het ontwikkelen van een ondersteunend 

beslismodel om melkvalorisatie (waardebepaling) te verbeteren. In de eerste twee jaar 

van mijn onderzoek heb ik een optimalisatiemodel voor de melkvalorisatie ontwikkeld. 

Dit model kan antwoord geven op de meest belangrijke vragen met betrekking tot 

melkvalorisatie, zoals ‘wat is het optimale product assortiment?’ en ‘welke capaciteit- 

en winstknelpunten zijn er?’. We zijn nu aan het bekijken hoe we dit kunnen uitbreiden 

met elementen zoals inventarisbesluiten, inkomstenmanagement en speltheorie. In de 

toekomst zou ik graag bij een bedrijf willen werken, maar ik zou wel graag de moge-

lijkheid houden om problemen vanuit een wetenschappelijke benadering op te lossen. 

Waarschijnlijk zal dit niet helemaal mogelijk zijn. Toch merk ik dat bedrijven tegen-

woordig steeds meer steunen op technische en wetenschappelijke benaderingen. Mijn 

PhD-onderzoek is daarvan een bewijs. En misschien blijf ik daarnaast wel één of twee 

dagen per week bij de universiteit werken.
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