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ond de vijftienduizend eilanden
verspreid
over
een
vijfduizend
kilometer lange archipel – ziedaar de
logistieke uitdaging van Indonesië in
een notendop. Het is precies deze problematiek
die de 26-jarige Andyna Giya Rosaputri Tarigan
voor een jaar van Jakarta naar Groningen
bracht. Hier volgt ze sinds september de master
Supply Chain Management.
Door de duizenden bewoonde eilanden wordt
het transport van goederen voor bedrijven in
Indonesië heel complex, vertelt Andyna Tarigan.
‘De transportkosten van goederen zijn in ons
land relatief hoog, omdat je vaak verschillende
transportvormen over land en zee moet combineren.’ Met supply chain management zou dat
beter moeten kunnen.
‘Supply Chain Management gaat over synchronisatie van distributie, logistiek, opslag, de
planning van de consumentenvraag en andere
activiteiten in het transport van goederen
tussen fabriek en klant. Het is een vrij complex
en breed veld.’
Tarigan leerde in Indonesië tijdens haar
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bachelor Industrial Engineering de grondbeginselen van supply chain management. Na haar
afstuderen werkte ze vier jaar als land transport officer bij een cementproducent die zijn
producten naar alle uithoeken van Indonesië
verscheept, maar ook exporteert. ‘In mijn werk
zag ik dat we nog steeds worstelen met supply
chain management, maar het aanbod van
studies op dat gebied is in Indonesië nog erg
beperkt.’ Daarom meldde ze zich aan bij het Eric
Bleumink Fonds van de RUG. Met succes.

Groningen. ‘Groningen is een kleine stad, maar
er is hier veel te doen. Er zijn veel plekken om
te ontdekken en de mensen zijn erg vriendelijk.
Meestal spreken ze goed Engels. De studie is
een flinke uitdaging, want ik heb relatief weinig
tijd om veel te leren. Het is dus hard werken,
maar dat is prima. Gelukkig zijn de docenten
erg behulpzaam.’

Competitief voordeel
Na haar master wil Tarigan haar carrière voortzetten bij de Indonesische overheid. ‘In het
bedrijfsleven heb ik geleerd dat de overheidsregulering van transport en distributie van
grote invloed is op de zakelijke strategieën van
bedrijven. Als je met de wereldwijde markt wil
concurreren, moet je een strategie en competitief voordeel hebben. Ik hoop daar vanuit de
overheid aan te kunnen bijdragen. De kennis
die ik in Nederland opdoe, is dus niet alleen
waardevol voor mij, maar voor mijn hele land.
Elk jaar is er bij bijna alle overheidsinstellingen
een open sollicitatieronde. Ik denk dat ik dan
een prima kans maak.’

Kamer zoeken
Het grootste probleem voor buitenlandse
studenten in Groningen leek dit jaar het vinden
van woonruimte te zijn, maar haarzelf kostte
het niet veel moeite. ‘Omdat ik al in april wist
dat ik hier in september zou gaan studeren,
had ik meer tijd om een kamer te vinden. Van
mensen die pas vanaf juli begonnen te zoeken,
hoorde ik dat het veel lastiger was. Ik ben ook
geholpen door de Indonesische studievereniging in Groningen. Dat maakte het een stuk
makkelijker.’
Tarigan geniet van het wonen en studeren in
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