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Persoonlijke
ontwikkelingspunten:

China, het blijft één groot mysterie
Mijn visie op China:
Na zes weken gewoond en
gestudeerd te hebben in
Shenzhen, kan ik met zekerheid
zeggen dat het dé stad is van
de voortdurende contrasten.
Zowel het ‘nieuwe’ China, met
haar moderne high-tech
ontwikkelingen en skyscrapers,
als het ‘oude’ China, met haar
traditionele cultuur en urban
villages, komen samen in
Shenzhen. Het begrijpen van
deze twee werelden is de
volgende uitdaging.

De Chinese (business)cultuur:
Tijdens de bedrijfsbezoeken
heb ik mij keer op keer
gerealiseerd dat het niet meer
‘made in China’ is maar
‘designed in China’ . Niet alleen
de technische snufjes en de
dansende robots, maar ook de
gastvrijheid en trotsheid van
de Chinese medewerkers
verwonderden mij. De sterke
focus op een internationale
toekomst is overal te merken.

De toekomst van China:
Voor mij blijft China één groot
mysterie en daarom ook
waanzinnig interessant. Het is
fascinerend hoe de snelle
economische, culturele en
politieke veranderingen bijna
niet bij te houden zijn. In de
toekomst wil ik deze
ontwikkelingen op een open en
kritische manier blijven volgen
en me blijven verdiepen in deze
spectaculaire samenleving.

ü Samenwerken in een
team
ü Bewustwording van
mijn sterke en minder
Plaats hier een
sterke punten
(bijpassende) foto.
ü Beter leren
uitdrukken
ü Praktijkervaring in
combinatie met
literatuuronderzoek
Project voor Office for Metropolitan Architecture
Logo van jouw
partner

(OMA) in Shenzhen.
Tyfoon Mangkhut richtte in september 2018 veel schade aan in de Filipijnen, Hong Kong
en China. Met de focus op duurzame groei en China vroeg OMA acht studenten om uit
te zoeken hoe urban villages, dichtbevolkte en slecht-gebouwde wijken in Shenzhen,
bestendig gemaakt kunnen worden in zowel 2024 als in 2050.
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Mijn visie op China:

Persoonlijke
ontwikkelingspunten
ü Interdisciplinaire
communicatie en
leiderschap
ü Chinese business
ervaring
ü Uitbreiding
professioneel netwerk
ü Culturele en sociale
ervaringen

In de afgelopen zes weken is mijn
visie met betrekking tot China sterk
veranderd. Ik heb meer oog
gekregen voor de duidelijk merkbare
voordelen van het Chinese politieke
systeem en haar snelle adoptiebeleid op het gebied van
technologische innovatie. Ik ben
zeer gesterkt in de gedachte dat
China een grote rol gaat spelen in
technologische ontwikkeling op
manieren die we in het Westen niet
voor mogelijk zouden houden; waar
de Huawei executives in de
onderstaande foto een goed beeld
van hebben geschetst.

De Chinese
(business)cultuur:
Na uitgebreid te hebben gesproken
met enkele expats met verschillende
rollen binnen o.a. Philips, hét grote
Nederlandse techbedrijf dat heeft
besloten zich te gaan richten op de
zorgsector, hebben wij ons
consultancy project naar een hoger
niveau en nóg professioneler niveau
kunnen brengen. Ik ben er zelf in
grote mate achter gekomen hoe
open expats én Chinezen zijn met
betrekking tot het delen van netwerk
en het mogelijk maken van nieuwe
samenwerkingen.

De toekomst van China:
Omdat ik geloof dat de
ontwikkelingen in de Chinese
economie en technologie grote
invloed zullen hebben op globale
schaal ben ik overtuigd dat ik nog
vaak in aanraking zal komen met
Chinese bedrijven. Met de
ervaringen die de NAHSS mij heeft
gebracht op het gebied van
duurzaamheid, met als prachtig
voorbeeld het plaatje van de
toekomst van transport volgens
BYD, zie ik een toekomst met vele
Chinese investeringen in duurzame
projecten die de stand van zaken in
de wereld goed zullen doen.

Project voor Huawei in Shenzhen:
In ons project voor Huawei hebben we ons verdiept in de ontwikkeling van winstgevende business
modellen voor innovatieve ICT producten die Huawei kan leveren in de zorgsector. We hebben
voornamelijk twee suggesties uitgewerkt die inspelen op de vraag naar digitalisering en demografische
uitdagingen in de huidige zorgsector. Tot dusver is Huawei erg te spreken over ons werk en we hopen
dan ook ten zeerste dat Huawei een substantiële rol gaat spelen in de e-Health sector.

Ruurd

Kouwenhoven
Plaats hier een
professionele foto
van jezelf. Zorg
ervoor dat de lijntjes
van dit frame niet
meer zichtbaar zijn.

Persoonlijke
ontwikkelingspunten:
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Publiek spreken
Chinese cultuur
Project management
Chinese geschiedenis

In West China zie je de Nieuwe Zijderoute onder je voeten verschijnen.
Mijn visie op China:

Het land groeit met een vaart die in de paar
weken die ik hier heb doorgebracht nog niet
echt goed te bevatten is. Overal schieten
wolkenkrabbers de lucht in; worden
snelwegen,
tunnels,
bruggen
en
wetenschapsparken aangelegd. In Chengdu zie
je de Nieuwe Zijderoute daadwerkelijk in
constructie en de snelheid waarmee de
ontwikkelingen hier te paard gaan is vele
malen extremer dan ik van tevoren had
verwacht. Daarbij komt dat ik naar mate de
tijd vordert eigenlijk toch vaak verbaasd blijf
over de enorme kloof tussen de Westerse en
Chinese culturen. Bepaalde aspecten zoals de
Chinese keuken, hun gedragsnormen en taal
heb ik mezelf zeker in kunnen vinden en zien
groeien. Daartegenover staat dat de enorme
ontwikkelingen die China doormaakt,
bijvoorbeeld technologisch, voor een groter
verschil
zorgen
tussen
de
twee
cultuurwerelden.

Plaats hier een
(bijpassende) foto.

De Chinese (business)cultuur:

De
NAHSS
in
Chengdu
zat
vol
noemenswaardige business en cultuur
activiteiten. Tijdens ons bezoek aan AboutAsia
heb ik erg veel mee gekregen over het
opzetten en onderhouden van een start-up
bedrijf in China: de onzekerheden; het
ontdekken van Chinese zaken normen en
waarden; en de keiharde competitie.
In contrast zijn we ook bij Wuliang ye op
bezoek geweest. De schaal van operations was
ongekend en van zo’n groot (deels staats)
bedrijf had ik niet de openheid verwacht die
wij van hun kregen; we mochten ze alles
vragen. Wat vooral indrukwekkend, was de
openheid over hun passie om zich meer met
de wereld te verbinden. Het zou me ook zeker
niet verbazen als we over een paar jaar
Wuliang Ye in de Gall&Gall kunnen vinden.

De toekomst van China:

Ik zie mezelf in de toekomst zeker een jaar of
twee werken voor een multinational in China.
De snelheid van de ontwikkeling hier heeft en
zekere aantrekkingskracht die moeilijk te
ontkennen is. Deze weken in China hebben
een kriebelend gevoel ontwikkelt dat hunkert
naar meer, en de NAHSS heeft me zeker
aangezet om me meer in China te verdiepen
Wat betreft de toekomst van dit land zie je al
heel duidelijk nieuwe Westerse invloeden en
consumptie en geld haaks staan op de
traditionele normen en waarden. Wat dat
betreft is het maar de vraag of de Chinese
overheid in staat blijft de Chinezen te blijven
voorzien in de aankomende jaren. Toch zie ik
het positief in. Ik denk dat China er goed
voorstaat om de ‘challenges’ van de 21ste
eeuw, met name de economische en
ecologische, aan te pakken. Veel verandering
is nog nodig, maar daar zijn de Chinezen
inmiddels wel aangewend. Het is eerder de
vraag of de rest van het internationale
politieke systeem daar ook klaar voor is.

Plaats hier een
(bijpassende) foto.

Project voor Unilever in Chengdu
De plastic producten van Unilever zijn recyclebaar maar het recyclen gebeurd niet. Wij hebben een
brainstorm sessie georganiseerd met Chinezen studenten om te kijken of en hoe zij dit probleem
herkennen en waar in China de grootste kansen liggen om als Unilever te anticiperen op een
opkomende recycle infrastructuur en ’consumer awareness’ te vergroten.

Plaats hier een
(bijpassende) foto.

