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Alumni

als coach voor
studenten
Als alumnus studenten en jonge alumni
helpen bij vragen over hun carrière?
Sinds kort kan dat via het Alumni Coach
Network, een online community waarbij
masterstudenten en jonge alumni aan
ervaren TU/e-alumni worden gekoppeld.
Daarnaast worden bij Werktuigbouwkunde
sinds vorig collegejaar alumni ingezet die
tweedejaars bachelorstudenten laten
kennismaken met het werkveld van
de ingenieur.

Z

al ik het bedrijfsleven ingaan of
ga ik voor een promotietraject?
Welke vakken kan ik het beste
kiezen en welke vaardigheden zijn belangrijk op de arbeidsmarkt? Vragen waar je
als student vast mee rondliep en waar
ook de huidige studenten mee zitten.
Bij Scheikundige Technologie is in maart
een pilot gestart waarbij alumni als vraagbaak dienen voor studenten en ze helpen
bij hun carrière-oriëntatie. Die pilot is
nu TU/e-breed uitgerold. Via een online
netwerk (tue.nl/coachnetwork) maken
studenten zelf een keuze uit de alumni die
zich online als coach hebben aangemeld.
De alumnus coacht de student volgens
afspraken die ze onderling maken.
Volgens Ingrid de Kort, senior communi
catieadviseur Alumni Relaties, was het idee
van het Alumni Coach Network al eerder
geboren, maar kreeg het vastere vormen
toen vorig jaar het projectteam Coaching,
guidance & professional skills binnen de
opzet voor de Graduate School van start ging.
‘Alumni zijn waardevolle ambassadeurs die
de nieuwe generaties studenten - dus de
toekomstige ingenieurs - kunnen inspireren.
Zij weten als geen ander hoe het is om aan
de TU/e te studeren en te gaan werken met
een ingenieursdiploma op zak. Het Alumni
Coach Network is een laagdrempelige
manier om alumni als coach in te zetten
voor onze studenten.’

Sparren met een
ervaringsdeskundige
Ard Koeken is een van de alumni die zich
heeft aangemeld als coach bij de pilot. Hij
studeerde van 1997 tot 2003 Scheikundige
Technologie, deed aansluitend een promotie
traject en van 2007 tot 2009 was hij postdoconderzoeker aan de TU/e. Hij werkt nu
als research engineer bij Dow Chemical.
Koeken: ‘Het leek me erg leuk om te doen;
voor de afwisseling en om mijn ‘mentorkant’
te ontwikkelen. Ik heb altijd binding gehouden
met de academische wereld en ben geïnteresseerd in wat studenten beweegt. Ik heb nu
verschillende keren contact gehad met twee
studenten en heb het idee dat ik ze goed op
weg heb kunnen helpen.’
Studente Ria Sijabat in een videoskypegesprek met haar coach Ard Koeken.
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Ria Sijabat is een van die twee studenten.
Ze koos Ard Koeken als mentor omdat hij
ervaring heeft als promovendus en postdoc
in de wetenschappelijke wereld en nu actief
is in het bedrijfsleven. ‘Ik twijfel tussen een
wetenschappelijke carrière of gaan werken
in een bedrijf. Dat vind ik een erg moeilijke
beslissing en Ard helpt me stap voor stap om
te bedenken wat ik zelf wil in plaats van te
kijken naar waar mensen me goed in vinden.
Een van die stappen was aanschuiven bij
een bedrijfsdiner en ik heb ook met mijn
professor gesproken. Het belangrijkste doel
is om zoveel mogelijk voor- en nadelen op
een rijtje te zetten van het bedrijfsleven
ingaan of te promoveren. Omdat Ard in
Terneuzen woont, hebben we vooral via
videoskype contact gehad. Het mentor
programma heeft me meer opgeleverd dan
ik had verwacht. Zo heeft Ard me met mijn
cv geholpen en hij heeft me goed op weg
geholpen met nadenken over wat ik wil.’
Bart Hendriks wilde vooral eens sparren
met een ervaringsdeskundige over zijn
vakkeuzes voor de master. Tussen de alumni
profielen in het online netwerk zocht hij
naar gemeenschappelijke interesses en de
match bleek er te zijn met Ard Koeken.
‘We bleken beiden geïnteresseerd in katalyse,
polymeren en procestechnologie. We hebben
eerst gemaild en vervolgens vier keer een
Skype-gesprek gehad van meer dan anderhalf uur per keer. Ard heeft me goed kunnen
helpen in het kiezen van mijn vakken. Ik vind
het namelijk moeilijk om een goed idee te
krijgen van welke vakken goed zijn voor
mijn toekomst. We hebben het ook gehad
over hoe het is om in een bedrijf te werken.
Wat wordt van een chemisch ingenieur
verwacht, welke taken voer je uit en welke
verschillen zijn er tussen bedrijven? We hebben
het meeste besproken, maar met vragen kan
ik hem altijd mailen.’
Ook bij Werktuigbouwkunde zijn alumni
ingezet als coach, maar dan voor tweedejaars
en op een andere manier. Initiatiefnemer
Corinne Jongeneelen, opleidingsdirecteur
bij Werktuigbouwkunde, vertelt: ‘We wilden
vooral meer bewustzijn creëren bij studenten:
wat voor banen zijn er voor werktuigbouwkundigen, hoe kunnen ze zich ontwikkelen
en hoe belangrijk is het om een netwerk te

hebben? Uit de Nationale Studenten Enquête
bleek dat studenten zich onvoldoende voorbereid voelen op het werkveld. Dit initiatief
zorgt voor een extra ondersteuning in het
keuzeproces in de Bachelor en maakt het
toekomstperspectief concreter.’ In totaal
deden 40 alumni hieraan mee en rond de
130 studenten. Tijdens een speeddate zijn
studenten en alumni aan elkaar gekoppeld.

Lascursus
en bijles
Later hadden de meeste studenten via Skype
contact met hun coach en sommigen live.
Aan het eind van het traject wisselden
studenten hun ervaringen uit. Bram Lomans,
een van de deelnemende studenten, was
aanvankelijk sceptisch over het nut van de
exercitie, maar kijkt er nu heel positief op
terug. Tijdens de speeddate koos hij TU/ealumnus Jasper Winkes als coach, oprichter
van het bedrijf Fistuca bv. ‘Je krijgt er in je
studie weinig van mee hoe het is om je eigen
bedrijf op te starten. Wat wordt er van je
verwacht in het bedrijfsleven, wordt er naar
cijfers gekeken? We hebben op de campus
afgesproken en Jasper heeft me meegegeven
hoe belangrijk het is om je tijdens je studie
te verbreden. Als je bijvoorbeeld lassers
moet aansturen, is het handig als je daar meer
van weet. Ik ben nu van plan een lascursus
te volgen en wil bijles geven om mijn presentatievaardigheden op te schroeven. Het heeft
me net dat extra zetje gegeven.’

Wil jij ook coach worden?
Ben jij een ervaren alumnus/alumna
(tot ca. 25 jaar geleden afgestudeerd)
en wil je een masterstudent coachen
en daarmee ook je eigen coachings
vaardigheden ontwikkelen? Meld je
dan aan via tue.nl/coachnetwork.
Jonge alumni mogen zich aanmelden
om gecoacht te worden.

Belangstellende alumni van Werktuigbouwkunde die tweedejaars bachelor
studenten willen coachen kunnen zich
wenden tot Corinne Jongeneelen via
c.j.m.jongeneelen@tue.nl.

