Financiële achtergrond was ons duidelijk en het
belang om de student anders te laten leren . Waarom
we niet meer meedoen is mij niet bekend

N5

Werden door Zuyd
benaderd om in nieuwe
minors mee te doen:
onderzoeksopdrachten
vanuit bedrijf. Waar we
zelf soms geen tijd voor
hadden

In de praktijk voor Zuyd
ingewikkeld te realiseren,
we leenden labapparatuur uit.

Integratie R&D afdelingen
bedrijf maakte dat er
labruimte op Chemelot
werd gehuurd
We deden mee, mede
vanwege vertrouwen in
directeur en eerdere
stage-ervaringen

We hebben beginjaren
van CHILL meegemaakt.
Er werd van Zuydlab
gesproken, dat
tastenderwijs werd
ontwikkeld.

N5 aan het woord over de wording van CHILL1
“Ik kijk terug vanaf ongeveer het jaar 2000. Omdat we in Maastricht op onze locatie te krap in
het jasje kwamen te zitten doordat de R&D-afdeling van Bergen op Zoom erbij kwam, zochten
we naar labruimte. We hebben die gehuurd op het Chemelotterrein. Ik kreeg toen mee dat
DSM op zoek was naar een nieuwe bestemming voor het onroerend goed op dit terrein, ze dit
gebied tot ontwikkeling wilden brengen.
Samenwerken met Zuyd
Regelmatig hadden wij stagiaires van Zuyd Hogeschool. Rond die tijd benaderde N1 ons met
het verzoek om mee te werken aan wat ze bij Zuyd minors noemden. Het was de bedoeling
dat studenten aan een door een partner uit de industrie benoemd onderzoeksproject gingen
werken, onder begeleiding van iemand van de hogeschool.
Door de minors kregen we als bedrijf de mogelijkheid om een bepaald thema eens wat beter
uit te diepen. Iets waarvoor we soms de tijd niet hadden. Ik ben daarom graag meegegaan in
het voorstel van N1. Ik kende N1 al langer uit eerdere contacten, had vertrouwen in hem.
Bovendien was het idee dat de aansturing van studenten strakker zou worden op tijd en
doelstelling.
In de praktijk bleek het ingewikkeld te zijn, omdat het onderzoeken van iets – bijvoorbeeld
vanwege de doorlooptijd van een synthetische reactie – zich niet schikt naar de werktijden op
onze locatie en dat de daarvoor benodigde apparatuur niet op de hogeschoollocatie in Heerlen
aanwezig was. E.e.a. is toen opgelost door apparatuur uit te lenen aan Zuyd. Toen Zuyd een
lab op Chemelot had waren dit soort problemen niet meer aan de orde.
Eigenlijk kun je zeggen dat wij de beginjaren van CHILL hebben meegemaakt. Aan de minors
deden we mee, de naam Zuydlab is in dat verband ook weleens gevallen. Dingen zijn wat
tastenderwijs ontwikkeld. We zijn er nu niet meer bij betrokken. Maar waarom weet ik niet.
Misschien dat financiën daarin een rol hebben gespeeld. Of misschien het gegeven dat je als
bedrijf wat minder grip hebt op je stagiaires als de werkzaamheden niet meer op onze locatie
plaatsvinden?
Vanuit de opleiding kon ik het volgen. N1 had me duidelijk gemaakt de opleidingen ook
andere financiële bronnen moesten aanboren en voor studenten was het belangrijk om te
proeven aan een praktijk waarin resultaat en tijd een bepalende rol spelen.
CHILL
Met CHILL is wel iets moois neergezet, en er is voldoende massa.”

Maastricht, juni 2018
N5

1

N5 11 juni 2018 is aan het woord omdat zijn naam is genoemd in een van de andere gesprekken over de wording van CHILL. N5
was betrokken bij gebeurtenissen die een rol spelen bij het tot stand komen van CHILL.

