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Studenten ‘proeven’ de wereld van wiskundige consultancy bij CQM 

Studievereniging Asset uit Tilburg wint Nacht van Eindhoven  

 

Afgelopen nacht vond de zesde editie van de Nacht van Eindhoven plaats. Gisteravond om 21.00 

startten zeven teams van elk drie studenten aan vier ‘onmogelijke’ opdrachten. Vraagstukken uit de 

dagelijkse praktijk van consultancybureau CQM, waarbij toepassing van statistiek, operations 

research en optimalisatie vereist is. Vanmorgen om 10.00 uur klonk het eindsignaal. En zojuist is 

bekend geworden dat studievereniging Asset | Econometrics van Tilburg University de meeste 

punten behaalde. Katinka, Laurens en Joris zijn gelukkig snel thuis en kunnen dan met een cheque 

van 2.000 euro onder hun kussen lekker gaan bijslapen.  

  

Goede indruk  

Containers stapelen, de optimale productie-instellingen voor een Y-phone, de Bear-game en een 

fabricagelijn ontwerpen voor een chipfabrikant. Een brede variatie aan opdrachten. Allemaal leuk en 

allemaal moeilijk. Zeker onder de tijdsdruk van één nacht. De studenten Econometrie & Operations 

Research van Tilburg University behaalden de meeste punten. Zij wonnen daarmee 500 euro voor hun 

studievereniging Asset | Econometrics en 1.500 euro voor zichzelf. “Het meedoen op zich was al een 

geweldige ervaring, het geeft een goede indruk van wat er met je studie mogelijk is. Dat we dan ook nog 

winnen is helemaal top”, aldus Laurens Kauffeld. De tweede prijs, een cheque van 1.000 euro - in dezelfde 

verhouding te verdelen, werd gewonnen door de studenten Technische Bedrijfskunde van studievereniging 

Industria (TU/e). 

 

Dutch Technology Week 

De zesde editie van de Nacht van Eindhoven vond heel toepasselijk plaats tijdens de Dutch Technology 

Week. CQM werkt voor veel gerenommeerde bedrijven, waaronder in deze regio gevestigde 

ondernemingen als ASML, Philips, FEI Company, Océ, PANalytical en NXP. Dat studenten tijdens de NvE 

mochten proeven aan ‘echte’ praktijkvragen uit de Brainport Regio, maakte het extra interessant. “Met name 

door de gesprekken met de CQM-consultants tijdens het diner vooraf en de brunch na afloop van de Nacht, 

kan ik me nu iets voorstellen bij de kick van jouw wiskundige bijdrage aan innovaties die wereldwijd bekend 

zijn”, aldus een van de studenten.  

 

Zie ook: www.nachtvaneindhoven.nl.  
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Over CQM 

CQM (Consultants in Quantitative Methods) is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het 

optimaliseren van logistiek en het verbeteren van product- en procesinnovatie. Door toepassing van 

kwantitatieve methoden (statistiek en wiskundige optimalisatie) maakt CQM voor haar klanten 

inzichtelijk welke beslissingen het beste zijn voor hun organisatie en bedrijfsresultaat. Bij CQM 

werken ongeveer 30 consultants voor klanten als Heineken, DHL, Philips, ProRail, TNT Post, Shell, 

Rijkswaterstaat, Sara Lee, Dorel, ASML en Den Hartogh. 

 

Over de Nacht van Eindhoven 

De Nacht van Eindhoven bestaat sinds 2006 en is een initiatief van CQM. Het is een jaarlijkse wedstrijd 

tussen universiteiten op het gebied van toegepaste statistiek, operations research en optimalisatie. De strijd 

vindt in de nachtelijke uren plaats, op het kantoor van CQM. De Nacht van Eindhoven biedt studenten de 

kans kennis te maken met de praktijkproblemen van wiskundige consultancy. En het biedt CQM de 

mogelijkheid in contact te blijven met opleidingsinstituten en nieuw talent. 

 

De uitslag: 

1. Asset (UvT) 

Katinka van de Velde - Econometrie & Operations Research 

Laurens Kauffeld - Econometrie & Operations Research 

Joris Platenburg - Econometrie & Operations Research 

 

2. Industria (TU/e). 

Jacques de Waal - Technische Bedrijfskunde 

Tim de Jonge - Technische Bedrijfskunde 

Sjoerd van de Horst - Technische Bedrijfskunde 

 

3. A-Eskwadraat (UU) 

Kevin van Blokland - Computer Science 

Dick Kampman - Computer Science 

Sjoerd Boersma - Wiskunde 

 

Overige deelnemers (willekeurige volgorde): 

 VSAE (UvA) 

Johan de Vries - Operationele Research en Management 

Dutinder Rana - Operationele Research en Management  

Sagar Bhatia - Operationele Research en Management 
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 SCOPE Vectum (UM) 

Rogier Quaedvlieg - Econometrie & Operations Research 

Lieke Schreurs - Econometrie & Operations Research 

Martijn Schröder - Econometrie & Operations Research 

 VESTING (RUG) 

Marij Hoekman - Econometrie & Operations Research 

Minou Olde Keizer - Econometrie & Operations Research 

Arjan Dijkstra - Econometrie & Operations Research 

 Econometrisch Dispuut (EUR) 

Marc Poelstra - Econometrics and Operations Research 

Nathalie van Zeijl - Econometrics and Operations Research 

Tim Lamballais Tessensohn - Econometrics and Operations Research 

 

 
 

Voor meer informatie, beeldmateriaal en/of aanmelding, kunt u contact opnemen met Karlijn Creemers, 

marketing & communicatie (T. 040 750 16 93, E. Creemers@cqm.nl). 
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