
MBA
in ACTION



Geachte lezer,

Al meer dan 25 jaar behalen de studenten van Business School 
Nederland veel rendement voor hun organisatie tijdens het 
behalen van de MBA. Om te illustreren wat de studenten zoal 
bewerkstelligen leest u in onze ‘MBA in ACTION’ waar studenten 
hun meest succesvolle project omschrijven aan de hand van het 
probleem, de actie die is ondernomen en het resultaat wat daar uit is 
voortgekomen. De projecten zijn gerealiseerd in uiteenlopende 
organisaties door studenten met allerlei verschillende achtergronden.

In de inhoudsopgave op de volgende pagina kunt u zien in welk 
bedrijf en welke branche het project gerealiseerd is.

Veel leesplezier gewenst!

Met vriendelijke groet,

Drs. Dick Gerdzen
Oprichter Business School Nederland.
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Probleem

Hoe verhoog ik het onder-
scheidend vermogen van 
Emmtec Logistics?

Gerard Siebum MBA
Emmtec Service B.V.

Afstudeerjaar: 2008
Branche: Industrie
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Actie

Drive for better business 
geïmplementeerd.

Resultaat

Substantiële besparing van 
ongeveer 1 miljoen gereali- 
seerd, en het bestaansrecht 
van Emmtec logistics ver- 
hoogd. Ondanks adviezen van 
gerenommeerde adviesbu-
reaus McKinsey en BoerCroon 
anticyclus geacteerd. Met on-
dersteuning van BSN en de 
begeleiding van hun executive 
docenten werd ik geholpen bij 
het oplossen van de meest 
uiteenlopende management-
knelpunten en mijn organisa-
tievraagstukken. Deze “dienst-
verlening” van BSN is op een 
unieke wijze gekoppeld aan 
een breed Management De-
velopment-programma. Het 
heeft voor mij enorm veel 
betekend, mijn organisatie is 
verguld met het resultaat. De 
kosten van de MBA werden 
gezien als een investering en 
het effect was verrassend.5



Probleem

Welke marketingstrategie kan 
tenminste 10% meer omzet 
opleveren in de thuiszorg bin-
nen 1 jaar?

Flora Palimetakis MBA 
Amaris Zuiderheide

Afstudeerjaar: 2013
Branche: Gezondheidszorg
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Actie

De potentiële thuiszorgklant 
is benaderd via twee kanalen: 
‘de oudste dochters’ en de 
oudere, als ambassadeur naar 
potentiele ouderen. Bijvoor-
beeld tijdens maaltijden voor 
ouderen uit de wijk en andere 
ontmoetingsmomenten met 
leeftijdgenoten.

Resultaat

Vooral de oudere zelf is ambassa-
deur. Dat heeft binnen 1 jaar 10% 
meer omzet in de thuiszorg opge-
leverd. Hiermee was de gehele 
MBA tenminste 3 keren terugver-
diend. En dat was het resultaat 
van 1 vak. Eigenlijk heeft ieder vak 
een terugverdieneffect gekend, 
omdat alle kennis direct in prak-
tijk werd gebracht en toch goed 
kon worden getoetst. Operations 
Management: €16.000 struc-
tureel per jaar HRM: €500.000 
minder kosten door verbeteren
aanpak ziekteverzuim. Finan- 
cieel: €50.000 meer opbreng-
sten per jaar. Marketing: €90.000 
structureel meer opbreng- 
sten door omzetverhoging. In-
formatiemanagement: schatting 
van resultaat op termijn 
€30.000. En dan tot slot de dis-
sertation, het afstudeeronder- 
zoek: aantoonbaar  reultaten 
van verbetering samenweking 
MT, stroomlijnen organisatie 
ed: €50.000 en verbeteren
rendement van 4 procentpunt.7



Probleem

Het milieubeleid van Nutricia 
was er op gericht om in eer-
ste instantie te voldoen aan 
de geldende wet- en regel-
geving. Strategisch nadenken 
over milieubeleid gebeurde 
niet gestructureerd op corpo-
rate niveau binnen het Nutricia 
concern. De vraag was hoe 
krijg je een milieubeleid van 
operationeel naar een strate-
gisch niveau?Louis Thörig MBA 

Vrije Universiteit 
Organisatiewetenschappen

Afstudeerjaar: 1997
Branche: Voeding
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Actie

In Nederland werden inter-
views afgenomen van milieu 
coördinatoren van Nutricia 
Zoetermeer en Nutricia Cuijk. 
Op strategisch niveau werden 
twee sleutelfi guren op gebied 
van marketing, strategie, tac-
tiek en service geïnterviewd. 
Ook werd een benchmarkstu-
die uitgevoerd over het milieu-
beleid bij andere voedingscon-
cerns.

Resultaat

Milieubeleid werd bij Nutricia 
op tactisch niveau ingevuld 
met eenvoudige en praktische 
richtlijnen. Bij mijn bench-
markstudie naar milieubeleid 
bij andere voedingsconcerns 
toonde de topleiding van Cam-
pina Melkunie grote betrok-
kenheid. Campina Melkunie’s 
milieubeleid zou als voorbeeld 
kunnen dienen voor Nutricia. 
Maar voor het voeren van 
een succesvol milieubeleid 
op strategisch niveau is het 
verkrijgen van commitment 
van de topleiding van Nutricia 
nodig. Dit bleef uit. In geld 
uitgedrukt had dit ruw geschat 
€250.000-€500.000 kunnen 
opleveren.
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Probleem

Het lukte mijn organisatie niet 
om door te groeien naar een 
proactieve organisatie waarin
resultaatgericht  gewerkt  
wordt. Rationaliteit scoort 
hoog, en sturen op gedrag 
laag. Veel veranderingen stran-
den in intenties.

Gerben Feddes MBA
RDW

Afstudeerjaar: 2013
Branche: Overheid
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Actie

De evolutietheorie is gebruikt 
om vanuit gedrag verandering 
te sturen. Basis: kracht van 
participatie, juiste verander-
methodiek, interventies, en 
veel terugkoppelen. Resultaat-
gericht werken motiveert om 
autonoom te functioneren, en 
levert een herkenbare bijdrage 
aan het grotere geheel. Moti-
vatie varieert tussen 55-120%.

Resultaat

Ik heb meer dan 100 colle-
ga’s bereikt. Globale reken
som: 150.000 werkbare uren 
per jaar, - Motivatie + 5%. - 
100 uur werk vergt 95,24 uur 
(100/105*100%). ipv 150.000 
uur, kan het in 143.000 uur. - 
7.000 uur over. Uitgaande van 
€50,-/uur een besparing van 
€350.000 per jaar. De kosten 
van mijn MBA opleiding zijn in 
een maand terugverdiend.
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Probleem

Het hoofddoel van mijn MBA 
voor mij was theoretische aan-
sluiting te vinden bij het strate-
gisch niveau van organisaties. 
Ik heb mezelf in de praktijk 
omhoog gewerkt tot General 
Manager van mijn organisatie 
waarbij ik echter merkte dat 
het mij ontbrak aan theore-
tische kennis op strategisch 
niveau maar ook aan sparring-
partners op dit niveau.Willem-Jan Verdonk MBA

Zelfstandige

Afstudeerjaar: 2013
Branche: Sport & entertain-
ment marketing
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Actie

Voor het bereiken van dit doel 
heb ik het traject Post-HBO 
Bedrijfskunde en mijn MBA 
gepland. Dit in combinatie van 
mijn functie als Marketing Ma-
nager van een sportinstituut 
en mijn zelfstandigheid als 
Marketingmanager voor klei-
nere MKB-ondernemingen.

Resultaat

Mijn doel is ten volle bereikt. 
Plus: Ik ben op dit moment 
bezig met het plannen van 
een andere richting betreffen-
de mijn zelfstandigheid. Het 
grote voordeel is dat ik nu 
100% naar mijn eigen interes-
ses en motivatie kan plannen, 
wat zonder mijn MBA niet 
mogelijk zou zijn geweest. De 
implementatie van mijn nieu-
we onderneming heeft in 2014 
plaatsgevonden. De fi nanciële 
prognose (jaaromzet) voor de 
onderneming ligt in 2015 op 
€2,3 mln.
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Probleem

In 2003 werd ik als kwartier-
maker aangesteld om na-
mens De Haagse Hogeschool 
kwartier te gaan maken in 
Zoetermeer alwaar een ne-
venvestiging moest komen: 
de Academie voor ICT Zoeter-
meer. Op dat moment was er 
een goedgekeurd en gedragen 
plan en was het de taak aan 
de kwartiermaker om keuzes 
te maken m.b.t. verschillende 
managementvraagstukken.

Willem Looije MBA
De Haagse Hogeschool

Afstudeerjaar: 2008
Branche: Onderwijs
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Actie

De meeste ALP’en heb ik ge-
bruikt om een weloverwogen 
keuze te maken met betrek-
king tot de managementvraag-
stukken op het gebied van o.a. 
strategie, HRM, marketing, 
fi nanciën en IT.

Resultaat

Gedurende mijn MBA-studie 
heb ik niet alleen kwartier ge-
maakt en de Academie voor 
ICT Zoetermeer namens De 
Haagse Hogeschool vorm 
gegeven, maar heeft deze or-
ganisatie zich in rap tempo, 
mede dankzij de ALPen, ont-
wikkeld tot een professionele 
organisatie met betekenis! 
Ik schat dat de MBA mijn or-
ganisatie minimaal €250.000 
aan consultancykosten heeft 
bespaard.
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Probleem

Directe aanleiding voor mijn 
onderzoek was de herziening 
van de criteria voor (F)ACT 
Jeugd. Bij de opzet van teams 
wordt rekening gehouden met 
zoveel mogelijk zelfsturing. De 
uitdaging was om te komen 
met een goed argument om 
zelfsturende (F)ACT Jeugd-
teams te kunnen realiseren.

Cor van Hal MBA
GGZ Oost-Brabant

Afstudeerjaar: 2016 (verwacht)
Branche: Gezondheidszorg

16



Actie

We hebben op meerdere ge-
bieden onderzoek verricht om 
tot een gefundeerd advies te 
komen. Zo vergeleken we de 
kenmerken van zelfsturende 
teams met die van het (F)ACT 
Jeugdmodel, onderzochten 
de grondslag van het leider-
schapsmodel “co-leadership” 
en zijn nagegaan of deze vol-
doende ruimte laat voor zelf-
sturing. En tot slot onderzoch-
ten we de bedrijfscultuur.

Resultaat

We hebben vastgesteld dat, 
ondanks dat het draagvlak 
voor zelfsturende teams niet 
optimaal is en, ondanks dat er 
binnen de huidige bedrijfscul-
tuur weinig ruimte is voor ei-
gen kracht van medewerkers, 
er voor de GGZ genoeg rede-
nen zijn om zelfsturing na te 
streven. Conform ons advies 
is nu één (F)ACT Jeugdteam 
operationeel. De geluiden zijn 
positief. De winst is dat er 
geen teamleiders/ program-
maleiders (leidinggevenden) 
aangesteld hoeven worden. 
Naar schatting levert dit zo’n 
€40.000 per team/jaar op.
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Probleem

Hoe kan samenwerking bij de 
voorbereiding en realisatie van 
multidisciplinaire infrastruc-
turele projecten worden ver-
beterd zodat maximaal wordt 
bijgedragen aan het effi ciënt 
(doelmatig) en effectief (doel-
treffend) realiseren van de 
strategische doelstellingen 
van de alliantie?

William Kobossen MBA
Boskalis

Afstudeerjaar: 2016 (verwacht)
Branche: Bouwnijverheid
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Actie

Bij de uitvoering van de ALP 
voor Strategisch Management 
is met name ingegaan op de 
“harde” aspecten van samen-
werken (structuur, contracten 
en dergelijke).

Resultaat

We beheren een overkoepe-
lend samenwerkingsbudget 
van €40 mln over een looptijd 
van 6 jaar. Als we 1,5 % effi ci-
ency kunnen bereiken hebben 
we het over een grove bespa-
ring van ((1,5 % x €40 mln) / 
6) = 100 K per jaar (ca. 1,0 tot 
1,5 FTE). Dit is een voorzichti-
ge prognose omdat vergroten 
van vertrouwen leidt tot ver-
mindering van de procedures 
waardoor ook bij de betrokken 
(bouw)disciplines sprake is 
van synergie, een verbetering 
doelmatigheid en doeltref-
fendheid. Door de uitvoering 
van de ALP ben ik geboeid 
geraakt door aspecten van 
samenwerken die vervolgens 
in de Dissertation dieper zijn 
uitgewerkt.
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Probleem

Binnen de afdeling Bedrijven 
wordt een buitenproportione-
le werkdruk ervaren. Dit leidt 
tot teveel overuren, algemene 
gezondheidsklachten en daar-
door een hoger ziekteverzuim.

Carlo van Haaren MBA
Rabobank Rijk van Nijmegen

Afstudeerjaar: 2008
Branche: Bankwezen

20



Actie

Het creëren van een gezonder 
werkklimaat door het inzich-
telijk maken van de oorzaken 
van de te hoge werkdruk.Het 
benoemen van factoren die 
de werkdruk positief kunnen 
beïnvloeden. Een actieplan op 
te stellen om de medewer-
kers tevredenheid signifi cant 
te vergroten en de werkdruk 
te verminderen.

Resultaat

Verbetering van de werkorga-
nisatie, interne communicatie 
verbeterd, performance ma-
nagement geïntroduceerd, 
consistent beleid uitgezet, 
duidelijkheden rondom regel-
geving gecreëerd en tenslotte 
het regelvermogen van het 
team en individu geoptimali-
seerd. Dit alles heeft geleid tot 
een verbetering van de mede-
werkerstevredenheid en een 
afname van het ziekteverzuim-
percentage. De gepercipieerde 
werkdruk beleving is signifi cant 
afgenomen. Dit is destijds ge-
daald tot iets onder de 3%. 
3% van het beschikbaar aantal 
werkbare dagen. 16 FTE* 180 
dagen *3% = 86 dagen minder 
ziekteverzuim. 86 dagen *8 uur 
= 691 uur. Indien het uurloon 
van €40 wordt geteld dan is er 
sprake van een besparing van 
bijna €28.000.21



Probleem

Binnen de sociale werkvoor-
ziening was er sprake van on-
voldoende marktgerichtheid, 
waardoor doelstellingen tot 
re-integratie niet werden gere-
aliseerd. Segmentatie van de 
markt, keuzes in doelgroepen 
en een passende positione-
ring op basis van klantwaarden 
was niet aanwezig. Kortom 
geen marketing management.Pieter Klem MBA

Webego

Afstudeerjaar: 2012
Branche: Arbeidsbemiddeling
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Actie

Het huidige klantbestand is 
o.b.v. B2B variabelen geseg-
menteerd. Vervolgens is de 
relatie tussen de winstge-
vendheid en klantwaarden 
(extern onderzoek bij klanten) 
inzichtelijk gemaakt. Als laat-
ste is focus aangebracht op 
winstgevende klanten (en dus 
afscheid nemen van verliesge-
vende klanten) en een markt-
bewerkingsplan opgesteld.

Resultaat

Naast een verandering in 
mindset (meer extern gericht-
heid) heeft de opzet van het 
marktbewerkingsplan geleid 
tot een verhoogde uitstroom. 
De doelstelling van 35% re-in-
tegratie t.o.v. het totale perso-
neelbestand is eerder gereali-
seerd dan verwacht.
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Probleem

Bij Oracle Nederland was het 
verloop groot en was er een 
toenemende ontevredenheid 
bij partners en bij eind-afne-
mers over de wijze waarop 
Oracle medewerkers met hen 
omgingen. Het gevolg was dat 
de omzet bij Oracle onder druk 
kwam te staan.

Kees Groeneveld MBA
eSpecialisten

Afstudeerjaar: 2000
Branche: ICT
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Actie

Door een bewustwording te 
creëren en verbanden te leg-
gen op basis van het model 
van de business balanced 
scorecard tussen omzetdoel-
stelling, klanttevredenheid, op 
elkaar aangesloten proces-
sen (sales, implementatie en 
support) en het vergroten van 
medewerkerstevredenheid 
werd een slag gemaakt in de 
organisatie.

Resultaat

Het gevolg was dat er door 
directie en MT verder werd 
gekeken dan het spreadsheet 
met de vermelde omzetcijfers 
en marges. Ontwikkeling van 
medewerkers, het ontwikke-
len van lange(re) termijn rela-
ties in de markt door de opzet 
van business development 
kreeg eindelijk kans. Dit leidde 
tot grote(re) deals onder meer 
in de public sector en in de 
hoek van banking en fi nance.
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Probleem

Het project ‘Van contract tot 
contant in control’ ging over 
het proces dat begint bij het 
maken van het klantcontract 
en eindigt met de factuurbeta-
ling. Dit bleek erg foutgevoe-
lig. Zo gingen er verkeerde, 
onduidelijke of te laat facturen 
naar klanten. Dit veroorzaak-
te irritatie bij klanten, een 
hoog debiteurensaldo en extra 
werk.Harry Hessels MBA

Rendemens

Afstudeerjaar: 2006
Branche: Human Resource 
Management Consultancy
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Actie

Met een brownpapersessie 
werd de werkwijze in kaart ge-
bracht. Met een stroomsche-
ma is het proces, de organisa-
tie ervan en de instrumenten 
in beeld gebracht. Tijdens een 
brainstorm werden de knel-
punten in kaart gebracht.

Resultaat

Het kernknelpunt was dat de 
alle betrokkenen onvoldoende 
bekend waren met het totale 
proces, elkaars bijdragen en 
wat iedereen daarbij nodig 
had. Met een betere onder-
linge afstemming tussen alle 
betrokkenen werd de debiteu-
renstand teruggebracht van 
24 naar 9 % en verminderde 
de irritatie en werkbelasting 
merkbaar.
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Probleem

Informatie op engineering is 
niet eenvoudig en eenduidig 
terug te vinden. De informatie 
is niet eenduidig opgeslagen, 
waardoor de dingen opnieuw 
uitgevonden worden of fouten 
herhaling krijgen.

Erik van den Berg MBA
Royal Dahlman

Afstudeerjaar: 2015 (verwacht)
Branche: Industrie
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Actie

Onderzoek hoe informatie be-
heerd kan worden, zodat infor-
matie beschikbaar is, klopt en 
eenvoudig opnieuw waarde 
kan toevoegen voor de orga-
nisatie.

Resultaat

Er zijn twee processen te 
onderscheiden: een primair 
‘productie’ proces en een se-
cundair proces waarin kennis 
geborgd en beschikbaar ge-
maakt of verkregen wordt. Het 
secundaire proces wordt ge-
vormd door productieteams. 
Deze zijn verantwoordelijk 
voor het verzamelen en be-
schikbaar maken van informa-
tie. Deze teams borgen dat de 
informatie naast beschikbaar, 
ook betrouwbaar is, waardoor 
het primaire proces effectiever 
en effi ciënter kan werken.
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Probleem

Het Ministerie van Defensie 
wordt geconfronteerd met 
maatschappelijke ontwikkelin-
gen die direct van invloed zijn 
op de interne bedrijfsvoering. 
Nieuwe normen zijn nodig 
in het stimuleren van nieuw 
(gewenst) gedrag: mensen 
in plaats van procedures en 
regels. Deze zienswijze is 
essentieel om de prestaties 
in de ‘vredesbedrijfsvoering’ 
(interne bedrijfsvoering) te ver- 
beteren. Ondertekend door: 
plv. Commandant der Strijd-
krachten, Vice Admiraal 
W. Nagtegaal

Egon Beaart MBA
Ministerie van Defensie

Afstudeerjaar: 2011
Branche: Overheid
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Actie

Uit het onderzoek is duidelijk 
naar voren gekomen dat ge-
wenst gedrag en het bereiken 
van een Hoog Presterende 
Organisatie (HPO) wordt on-
dersteund door de drie vol-
gende pijlers: Volhouden van 
ingezette trajecten; Identiteit 
voor heel Defensie (visie); 
Persoonlijk leiderschap ont-
wikkelen/bevorderen. Een VIP-
team met een diversiteit van 
cultuurdragers over de gehele 
organisatie zal deze duurzame 
verandering ondersteunen en 
enthousiasmeren. Inbreng van 
het VIP-team voor een mini-
male periode van 5-7 jaar.

Resultaat

De Dissertation heeft geresul-
teerd in zowel enthousiasme 
en herkenning maar ook angst 
voor verlies van eigen positie 
bij bepaalde personen. Naar 
aanleiding van het onderzoek 
zijn gesprekken geweest met 
de vorige als huidige Minister 
van Defensie. Maar ook met 
2e Kamerleden. Het rapport is 
tot 5x toe besproken in de 2e 
Kamer. Nieuwe wegen inslaan 
bij defensie gaat niet snel, 
maar de eerste resultaten lij-
ken er al te zijn. De Koninklijke 
Marechaussee heeft inmid-
dels een soortgelijk ‘VIP-team’ 
ingericht.
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Probleem

Wat zijn de kritische succes-
factoren om succesvol leiding 
te geven aan een specialisti-
sche verpleegafdeling zodat 
dit bijdraagt aan de beleving 
van een geweldige werkplek 
van de medewerkers.

Peter Bocxe MBA
Onze Lieve Vrouwen Gasthuis 

Afstudeerjaar: 2012
Branche: Gezondheidszorg
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Actie

Literatuuronderzoek naar Lei-
derschap bij professionals, 
Medewerkertevredenheid en 
Cultuur, Analyse van Mede-
werkertevredenheidonder-
zoek, Kwalitatief onderzoek 
in- en extern en cultuuronder-
zoek (Quinn). De verkregen 
inzichten hebben de visie en 
uitvoering van het bestaande 
leiderschap omgevormd

Resultaat

Een sterk verbeterd en erg 
goed scorend Medewerker 
tevredenheidsonderzoek, or- 
ganisatie breed wordt het 
gezien als best practice. Be-
trokken en verbonden me-
dewerkers die zelf verant-
woordelijkheid nemen voor 
organisatieprocessen en ver-
beteringen hierin doorvoeren. 
Toename van klanttevreden-
heid.
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Probleem

De elektronica-industrie ver- 
plaatste zich in de jaren ‘90 
van Amerika en Europa naar 
Azië. Rood Testhuis, als beurs-
genoteerde onderneming ge- 
specialiseerd in het testen van 
micro-elektronica, wilde zijn 
klanten daarom in Azië gaan 
ondersteunen. De vraag was 
wat de eerste locatie zou moe-
ten worden om een test huis 
op te zetten.Leo van Bree MBA

Eisen-Fischer GmbH

Afstudeerjaar: 1993
Branche: Industrie
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Actie

Beschreven werd het busi-
ness model, een ratio analyse, 
de Porter analyse, de Weiss-
mann marketing strategie, 
de strategische keuze voor 
Azië, de keuze om met een 
Joint Venture te starten, de 
concurrentiesituatie, het fi nan-
cieringsmodel, de gedifferenti-
eerde focus strategie.

Resultaat

De keuze om te starten viel op 
Singapore. De infrastructuur 
is daar zeer goed. Met Texas 
Instruments werd al snel ge-
start, gevolgd door Siemens 
en andere klanten. Een paar 
jaar daarna werden nog test-
huizen in Taiwan en Malaysia 
opgezet. Daarmee behoorden 
bijna alle belangrijke leveran-
ciers van halfgeleiders tot de 
klantenkring van ons bedrijf.
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Probleem

Bij Rabobank het Markizaat 
maakten verzekeringsoplos-
singen een onvoldoende inte-
graal onderdeel uit van de ad-
visering van ondernemingen 
en ondernemers, waardoor 
inzicht ontbrak in de risico’s 
die klant en bank liepen en 
commerciële kansen onbenut 
bleven.

Edwin van Belle MBA
Rabobank het Markizaat

Afstudeerjaar: 2015 (verwacht)
Branche: Bankwezen
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Actie

Door het uitvoeren van pro-
bleemgericht onderzoek is 
inzicht verkregen in het toe-
nemend belang van risicoma-
nagement. Er is onderzoek 
gedaan naar de huidige en ge-
wenste toepassing van risico-
management in het fi nancie-
ringsproces. Op basis daarvan 
is een voorstel gedaan aan het 
management van de afdeling 
Bedrijven.

Resultaat

De uitkomst was een nieu-
we werkwijze waardoor het 
aspect verzekeren, dan wel 
afwegen en afdekken van risi-
co’s, een integraal onderdeel 
werd van het fi nancierings-
proces. Medewerkers gingen 
daardoor bewuster om met 
het aspect risicomanagement. 
Op deze wijze werd invulling 
gegeven aan de zorgplicht van 
de bank en werden commerci-
al kansen gecreëerd én benut.
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Probleem

Mijn bedrijf wilde een carrière-
beurs organiseren voor banen 
in de non-profi t sector en bij 
bedrijven die maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
Moesten we dat zelf organi-
seren, aansluiten bij een be-
staande beurs of helemaal niet 
doen? Wat was vanuit mar-
keting perspectief het beste?

Peter van Lier MBA 
Uitgeverij Global Village Media

Afstudeerjaar: 2012
Branche: Publishing
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Actie

Er is literatuuronderzoek ge-
daan en samen met collega’s 
zijn de opties onderzocht naar 
de beste keuze. Ook is er ge-
keken naar het business mo-
del en binnen het bedrijf naar 
het draagvlak voor het organi-
seren van de beurs.

Resultaat

Er is, in samenwerking met 
Nobiles van de Telegraaf 
Media Group, een succesvolle 
carrièrebeurs georganiseerd in 
de Jaarbeurs in Utrecht waar 
6.000 mensen op afkwamen. 
De beurs is afgelopen jaar voor 
de vierde keer georganiseerd.
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Probleem

De opdrachtgever, manager 
Customer Services(CS), van 
Price Waterhouse Coopers, 
heeft behoefte aan een con-
ceptueel organisatiemodel dat 
hij kan gebruiken als referen-
tiekader voor het nemen van 
organisatorische beslissingen 
en discussies die op dit mo-
ment of in de nabije toekomst 
kunnen spelen in de organisa-
tie.Peter Peeters MBA

Careyn

Afstudeerjaar: 2001
Branche: Gezondheidszorg
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Actie

Ik heb een literatuuronder-
zoek uitgevoerd, met be-
trekking tot het onderwerp 
“Business Partner”.  Tijdens 
het onderzoek heb ik gebruik 
gemaakt van het zogenaamde 
ESH-model. De resultaten heb 
ik besproken in een klankbord-
groep die bestond uit leden 
van het middelmanagement 
van CS.

Resultaat

Het resultaat is een beschrij-
ving van het nieuwe organi-
satiemodel inclusief een be-
schrijving van de verschillende 
organisatie-ontwerp-variabe-
len en de onderlinge relaties. 
Het effect op de praktijk is 
dat er tijdens het proces van 
veranderen naar een busi-
ness-partner-organisatie wei-
nig en korte discussies heb-
ben plaatsgevonden en de 
reorganisatie snel en met suc-
ces is gerealiseerd.

41







Ondanks dat deze MBA in ACTION slechts een 
handvol projectresultaten toont is het voor onze 
studenten en alumni meer regel dan uitzondering 
dat al tijdens de MBA resultaten worden 
behaald. De studenten behalen de resultaten door 
hun Action Learning projecten en dissertation die 
zich altijd richten op de eigen organisatie.

Bent u (aankomend) student of alumnus van 
BSN en verdient u ook een plek in deze MBA in 
ACTION? Neem dan contact op met de afdeling 
marketing en lever een vergelijkbare omschrijving 
van uw beste Action Learning project of 
dissertation in.
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