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Studenten helpen multinational met recept-optimalisatie en logistieke strategie

Studievereniging GEWIS van de TU/e wint Nacht van
Eindhoven 2013
Afgelopen nacht vond de zevende editie van de Nacht van Eindhoven plaats. Gisteravond om 21.00
gingen negen teams van elk drie studenten van start met vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van
consultancybureau CQM. De hele nacht hielden zij zich bezig met opdrachten die toepassing van
statistiek, operations research en optimalisatie vereisten. Vanmorgen om 10.00 uur klonk het
eindsignaal. Het team met van studievereniging GEWIS behaalde de meeste punten. Hugo Bink,
Kevin ter Braak en Wouter van der Heide zijn een cheque én een ervaring rijker, die ze nooit meer
zullen vergeten!
Multinational ‘Knäck & Bröd’
Dit jaar stond de Nacht van Eindhoven (NvE) in het teken van ‘Knäck & Bröd’. Deze (fictieve) multinational
had een aantal probleemcases die het de studententeams wilde voorleggen. Zo maakten de studenten een
recept voor een cakemix, robuust tegen allerlei ‘thuisbakinvloeden’. Ook bedachten ze slimme bestelregels
voor een aantal winkels en hun magazijn. Ze openden bakkerijen en verkooppunten ten einde zo veel
mogelijk winst te genereren. En ze richtten een strategisch intermodaal netwerk in. Met dit soort vragen
hebben de consultants van CQM dagelijks te maken. De NvE is dus niet alleen een leuke wedstrijd, het
geeft ook een goed beeld van wat studenten na hun afstuderen kunnen bereiken.

Bestand tegen (tijds)druk
CQM organiseerde dit jaar voor de zevende keer dé jaarlijkse wedstrijd tussen universiteiten op het gebied
van statistiek en operations research. In de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 juni gingen negen
universiteitsteams uit Amsterdam, Tilburg, Enschede, Eindhoven (4x), Maastricht en Utrecht de strijd met
elkaar aan. Inventiviteit, snelheid, praktisch denken, programmeervaardigheden en doorzettingsvermogen
waren van groot belang. Studenten van studievereniging GEWIS bleken het beste tegen de druk bestand en
werden beloond met een hoofdprijs van 2.000 euro (500 euro voor de studievereniging en 1.500 euro voor
de studenten zelf). De tweede plek, goed voor een cheque van 1.000 euro, ging naar studievereniging
Stress uit Enschede.
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Zie ook: www.nachtvaneindhoven.nl en www.facebook.com/nachtvaneindhoven.
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Noot voor de redactie:

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

GEWIS (Studievereniging Wiskunde en Informatica - Technische Universiteit Eindhoven)
Wouter van der Heide
Kevin ten Braak
Hugo Bink

2

Stress (Studievereniging voor International Business Administration, Bedrijfskunde, Technische
Bedrijfskunde en Business & IT - Universiteit Twente)
Rob Vromans
Bas Kamphorst
Frank Geertjes

3

Industria (Studievereniging Industrial Engineering - Technische Universiteit Eindhoven)
Richard van Baardwijk
Teun van Hal
Jurriën Klinkert

4

SCOPE | Vectum (Studievereniging Econometrics & Operations Research - Maastricht University)
Jorren Jacobs
Thijs Villevoije
Thijs Voets
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Asset | Econometrics (Studievereniging Econometrie & Operations Research - Tilburg University)
Leon de Wit
Vincent van den Bogaart
Heidi Veugen

6

A-Eskwadraat (Studievereniging Wiskunde, Informatica, Informatiekunde en Natuur- &
Sterrenkunde - Universiteit Utrecht)
Robin Cijvat
Denise Tönissen
Jasper Klein

7

Simon Stevin (Studievereniging Werktuigbouwkunde - Technische Universiteit Eindhoven)
Sjors Jansen
Laurens Penners
Evert de Kock

8

Industria (Studievereniging Industrial Engineering - Technische Universiteit Eindhoven)
Loe Schlicher
Paul Mattheij
Tim van Haperen

9

STORM (Studievereniging Wiskunde en Informatica - Vrije Universiteit Amsterdam)
Frank Blom
Priy Werry
Kylie van der Moot

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met consultant Sander Vollebregt
(T. 040 750 23 08, E. vollebregt@cqm.nl of communicatieadviseur Karlijn Creemers (T. 040 750 416 93,
E. creemers@cqm.nl).

