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Beste deelnemer, 

Allereerst nogmaals van harte gefeliciteerd met jouw deelname aan 
Expedition Strategy 2022, een unieke kans om kennis te maken met strategy 
consultancy en de grootste bedrijven binnen de branche! Hopelijk heb jij 
net als ons hartstikke veel zin om er weer een mooie editie van te maken. In 
dit deelnemersboekje is alle benodigde informatie voor het evenement te 
vinden. Lees het boekje dan ook goed door, en zorg dat je hem ook tijdens 
het evenement bij de hand houdt. 

Verderop in dit boekje kun je de belangrijke praktische informatie, 
kamerindeling, dresscode, relevante adressen en informatie over de bedrijven 
vinden. De bedrijven waar wij dit jaar langs zullen gaan zijn McKinsey, 
Strategy&, Bain & Company, OC&C, Roland Berger en BCG. Probeer je van 
te voren in te lezen op deze bedrijven. In dit boekje vind je ook belangrijke 
informatie over de case training gegeven door KPMG Deal & Growth Strategy, 
die al snel plaats zal vinden. Vergeet deze niet goed door te lezen!

Hopelijk zijn met dit deelnemersboekje alle vragen beantwoord. Mocht er 
echter toch nog iets onduidelijk zijn, laat het ons dan vooral even weten! 
Gedurende het evenement zullen wij uiteraard ook beschikbaar zijn voor al 
jullie vragen, schroom niet om op ons af te stappen.

Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopelijk jij ook, laten we er samen 
vier onvergetelijke dagen van maken! 

Met vriendelijke groet, 

Het Expedition Strategy Bestuur 2022, 
Hugo Smid
Rick Geling
Anna Baving
Marnix Peek

Een woord vooraf
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Praktische informatie

Op zondag 20 november zullen wij om 16:00 uur verzamelen op station 
Groningen Centraal om gezamenlijk met een privé bus te vertrekken naar 
Amsterdam. Zorg er wel voor, indien je geen week-OV hebt, dat je OV kaart 
tegen die tijd opgeladen is. Gedurende de week zullen we in Amsterdam 
en Rotterdam namelijk met het openbaar vervoer reizen. Er zal niet veel tijd 
tussendoor zijn om je OV op te laden; zorg dus dat er minstens 40 euro op 
staat. De gemaakte reiskosten kun je achteraf bij ons declareren. 

We zullen zondag tegen het begin van de avond aankomen bij ons hotel: 
Apple Inn gelegen aan de Koninginneweg 93, 1075 CJ Amsterdam. Hier kan 
iedereen vervolgens inchecken en zich settelen op de kamers. Vervolgens 
zullen we met de hele groep richting het diner gaan.

De maandagochtend en dinsdagochtend zijn vrij. Wel is er de mogelijkheid 
om kosteloos te ontbijten tussen 8:00 en 10:00 in het hotel, dit raden we 
zeer aan! Verder zullen we op de dinsdagmiddag gezamenlijk lunchen. Op 
de woensdag en donderdag is ontbijt beschikbaar vanaf 7:30. Beide dagen 
zullen we vroeg op de ochtend richting de bedrijven vertrekken. De diners 
en lunches op de overige momenten worden verzorgd door de bedrijven. 
Vaak zal voor of na het diner ook nog een borrel plaatsvinden.

De precieze planning is verderop in dit document te vinden. Zorg dat je overal 
ruim op tijd aanwezig bent! Bij het programma met de bedrijven is er geen 
mogelijkheid om later aan te sluiten en afwezigheid kan tot boetes leiden.

Als laatste willen we je nog vragen om de evaluatie die je na afloop van het 
evenement van ons krijgt uitgebreid in te vullen. Deze is voor ons en onze 
opvolgers belangrijk om Expedition Strategy te blijven verbeteren. Als stok 
achter de deur is het pas mogelijk om je gemaakte kosten te declareren na 
het invullen van de evaluatie.



6

Kamerindeling
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Dresscode
Do’s & Don’ts

Als consultant heb je bijna dagelijks contact met de klant, veelal senior 
management van een grote multinational. Hierbij hoort een professionele 
houding en een professionele uitstraling. Het zal per kantoor en per klant 
verschillen hoe strikt de dresscode is, maar over het algemeen is binnen 
strategy consultancy business formal de norm. Gezien jij als deelnemer de 
komende dagen meedraait bij de kantoren, wordt verwacht dat je ook jouw 
kleding op hun gebruiken aanpast. Hieronder vind je de kledingvoorschriften 
voor mannen en vrouwen. Voor iedereen geldt: zorg dat je algehele 
verschijning netjes en fris is.

Tijdens de inhousetour zal de dresscode business-formal gelden. Dit houdt 
het volgende in:

• Vrouwen:
Variatie mogelijk, bij twijfel is een mantelpak met broek of rok altijd goed. 
Vermijd felle kleuren, zichtbaar ondergoed, diep decolleté, ontblote 
schouders en zware make-up. Draag nette schoenen zonder hoge hak.

• Mannen:
Donkerblauw of antraciet pak (eventueel licht gestreept) met wit of 
lichtblauw overhemd en een neutrale das. Draag nette veter-/gesp schoenen 
en eventueel een riem en/of horloge in dezelfde kleurstelling.

Tijdens de case-training zal de dresscode business-casual gelden.

De bovenstaande dresscode is verplicht gedurende de hele inhousetour. Het 
niet voldoen aan de dresscode kan tot een boete leiden.
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Programma

Programma

Zondag
15:45  Verzamelen bij het Centraal Station voor de bus richting Amsterdam
18:15  Aankomst bij Apple Inn hotel
19:30  Diner bij Bar Carter

Maandag
8:00-10:00 Ontbijt
10:00-14:00 Vrije tijd
14:15  Verzamelen bij Apple Inn en OV richting McKinsey
15:00-21:00 Programma McKinsey

Dinsdag
8:00-10:00 Ontbijt
10:00-13:30 Vrije tijd
13:30-14:15 Gemeenschappelijke lunch Dagelijks Lekker - Amsterdam Zuid
15:00-21:00 Programma Strategy&

Woensdag
7:30-09:00 Ontbijt
09:15-10:00 OV richting Bain & Company
10:00-14:00 Programma Bain & Company
14:00-15:00 OV richting OC&C
15:00-21:00 Programma OC&C
21:00-22:00 Partybus terug naar Amsterdam met OC&C

Donderdag
7:30-08:30 Ontbijt
08:30-09:15 OV richting Roland Berger
09:15-14:00 Programma Roland Berger
14:00-15:00 OV richting BCG
15:00-21:00 Programma BCG
  Terugreis naar Groningen
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Wat er wordt verwacht
 van de deelnemers

De bedrijven hebben een intensief programma opgesteld voor Expedition 
Strategy 2022. Het is een unieke kans om deze consultancy kantoren op deze 
manier te bekijken. Alle aspecten van de programma’s zijn bedoeld zodat 
deelnemers een beter beeld krijgen van de cultuur en werkwijzen bij de 
bedrijven. Daarom is het zeer belangrijk dat er op de volgende punten gelet 
wordt tijdens het evenement. 

Het wordt zeer op prijs gesteld door alle bedrijven dat de deelnemers actief 
meedoen met het programma. Dit geldt niet alleen voor een case of training, 
maar ook tijdens bijvoorbeeld een kennismakingspraatje van een partner. 
Zorg dat je van te voren nagedacht hebt over mogelijke vragen die je wil 
stellen. Tevens wordt er een representatieve houding van de deelnemers 
verwacht tijdens alle onderdelen van het evenement. 

We hebben tijdens het evenement een erg strak reisschema. Het is dan ook 
super belangrijk dat iedereen ruim op tijd aanwezig is op de aangegeven 
plekken. 

Als laatste wordt het zeer gewaardeerd als jullie je inlezen in de bedrijven die 
we zullen bezoeken. Op de volgende pagina’s zijn advertenties te vinden van 
de bedrijven om alvast het goede voorbeeld te geven! 
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Real challenges. 
Real people. 
Real impact. 
Be part of a legacy 
of pioneering ideas 
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Strategy& can offer you a career with diverse and challenging assignments, engaging 
colleagues, unmatched opportunities for professional growth and achievement, and 
the satisfaction that comes from helping clients solve their most critical issues. 

Work 
With a focus on premium work with 
c-suite     clients, you’ll get to change the
way the world thinks about strategy
and how it’s done. Join us and you’ll
drive essential advantage for our
clients. By defining and delivering
complex, high-level change, you’ll
help clients build capability-based
strategies so they can power ahead
in fiercely competitive markets all over
the world.

These are strategies built to last – 
strategies that anticipate changes in 
the global marketplace, challenge 
assumptions, and generate bold, 
inventive, yet practical solutions. As 
you develop them, in partnership with 
our clients, you’ll also be developing 
invaluable core consulting skills along 
with expertise in an industries and 
functions that you’re passionate about. 

Job opportunities 
• Internship

• Associate position

Contact 
Visit our Career page: 
http://www.strategyand.pwc.com/nl/home/careers/ 

Ask us your questions: 
recruitment.amsterdam@strategyand.pwc.com 

Life 
You’ll work on challenging, varied 
assignments. We’ll make sure you 
maximize your potential by leveraging 
world-class learning and development 
programs and our unique apprenticeship 
model. Both will help you learn on the job 
and develop your personal strengths. 
You’ll get to broaden your horizons at 
Strategy& too, as part of a truly global 
and diverse team that can take you all 
over the world. 

Of course, a rewarding life involves more 
than work. Our flexible work arrangements, 
professional development sessions, and 
other programs will encourage you to 
balance your professional and personal 
commitments. Many of our employees 
choose to volunteer some of their free time 
 to their favorite philanthropic organizations, 
doing their part to make their communities 
and the world a better place. 

Events 
• Crack a Case workshop

 (December 2022)

• Ladies Event
(May/June 2023)

• Charge your Career 
Amsterdam (January 2023)

• Charge your Career 
Rotterdam/Delft (March 2023)

• Business Course
(May 2023)
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two steps ahead.
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two steps ahead.

Roland Berger
Roland Berger is een internationaal strategisch adviesbureau met circa 2.400 medewerkers 
in 52 kantoren verspreid over 35 landen. In Europa behoort de fi rma tot de top 3 van strate-
gieadviseurs en wereldwijd tot de top 5. Roland Berger werd in 1967 in München opgericht en 
heeft sinds 2002 een Nederlandse vestiging in Amsterdam met op dit moment 120 medewer-
kers.

Het meest ondernemende strategiehuis 
Roland Berger helpt ondernemers de economie van de 21e eeuw vorm te geven. Wij on-
dersteunen onze klanten bij het realiseren van snelle en stabiele groei, betere marges en een 
grotere ondernemingswaarde. Wij zijn zelf ondernemers en begrijpen onze klanten. Wij maken 
hun uitdagingen tot de onze en leveren altijd een implementeerbaar resultaat. Dat zie je terug 
in onze waarden: ondernemerschap, empathie en excellentie. Daarmee creëren we waarde op 
een duurzame en meetbare wijze.

Onze mensen 
Ondernemerschap is een attitude. Goede management consultants zijn meer dan slimme 
analisten en strategen. Zij overtuigen op inhoud, creativiteit en persoonlijkheid. De erva-
ringsachtergronden bij Roland Berger zijn divers en de cultuur van het Nederlandse kantoor 
staat bekend als jong, energiek, collegiaal, ondernemend, professioneel en scherp.

De kandidaat 
Roland Berger zoekt academici met sterke analytische vaardigheden, aff initeit met strategy 
consulting, ondernemerszin en een klik met ons kantoor. Een specifi eke studie is niet van be-
lang, diversiteit binnen ons kantoor wel. Heb je een universitaire opleiding (bijna) afgerond met 
uitstekende resultaten en daarnaast noemenswaardige nevenactiviteiten vervuld? En bovenal, 
heb je zin om je handen uit de mouwen te steken om ons kantoor in Amsterdam verder te laten 
groeien? Dan zien wij je graag langskomen!

Industrie 
Consulting

Werknemers wereldwijd 
2.400

Kantoren 
52 kantoren in 35 landen

Contact  
Florentine Bouma 
florentine.bouma@rolandberger.com
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Bain & Company is een top strategie consulting firm met een passie voor het behalen 
van meetbare resultaten. Wij helpen CEO’s en topmanagers bij het nemen van besluiten 
over complexe strategische vraagstukken. Concrete oplossingen met directe impact op 
de waarde van het bedrijf: onze cliënten vragen niet om advies maar willen resultaten 
bereiken. We zijn informeel, direct en eerlijk tegen elkaar en onze cliënten. We staan 
open voor iedereen en zijn niet hiërarchisch ingesteld. We geven je ongeëvenaarde 
mogelijkheden om te leren en jezelf verder te ontwikkelen. Intensieve coaching en de 
beste trainingsprogramma’s binnen onze industrie helpen je om je doelen te bereiken. 
Kenmerkend voor de cultuur is de pragmatische aanpak en ondernemerschap. Bain 
consultants zijn energiek en zetten graag een paar extra stappen om iets voor elkaar 
te krijgen, zowel op het werk als daarbuiten. Al vroeg in je carrière krijg je veel eigen 
verantwoordelijkheid, wat betekent dat je vanaf dag 1 direct betrokken bent bij de 
cliënt.

Opleiding & ontwikkeling
Bain biedt je een individueel, op maat gemaakt carrière pad. Als Associate Consultant 
krijg je direct bij je start een intensieve 1-weekse training met je startersgroep waarin 
je alle basics leert die je nodig hebt voor je eerste case. Na deze training ga je in een 
projectteam aan de slag en leer je door de dagelijkse samenwerking met en feedback 
van collega’s. Na ~2 maanden krijg je een 10-daagse global training. Hierin leer je 
met de andere startende consultants van Bain wereldwijd de technieken van Bain 
kennen. Gedurende je verdere Bain-carrière is er veel ruimte voor persoonlijke wensen - 
bijvoorbeeld in het wel of niet doen van een MBA of andere (internationale) mogelijkheden.

Wie zoeken we?
Werken voor Bain vereist sterke analytische en interpersoonlijke vaardigheden. 
Bain consultants worden getraind om strategiespecialisten te zijn, maar 
blijven pure generalisten wat betreft industrie. Specifieke business ervaring 
is niet noodzakelijk wanneer je begint met werken – studenten van alle 
WO studie-achtergronden kunnen solliciteren voor een startersfunctie.

Oriëntatiemogelijkheden
Campus events & business courses
Gedurende het hele jaar organiseert Bain & Company Amsterdam veel campus events – 
zowel op universiteiten als op kantoor. Daarnaast organiseren we enkele keren per jaar een 
meerdaagse business course. Op onze website kun je hier meer informatie over vinden.  

Stagemogelijkheden
Naast campus events en business courses kan je ook een beter beeld van strategie 
consulting/Bain krijgen door stage te lopen. Een stage bij Bain duurt 8-10 weken.
Gedurende de stage draai je mee als volwaardig consultant met een Bain team; je 
zult tijdens je stage het takenpakket krijgen van onze startersfunctie (Associate 
Consultant). Wij adviseren om op één van onze startmomenten te beginnen 
(Januari, Maart, Juni, September en November), maar zijn hierin flexibel.

Startmomenten
Je kunt gedurende het hele jaar solliciteren voor Associate Consultant, onze startersfunctie. 
Er zijn vijf startmomenten: Januari, Maart, Juni, September en November. Wij adviseren om 
ongeveer vier tot zes maanden voordat je wilt starten, aan het sollicitatieproces te beginnen.
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 dd

Age: 26

Rijksuniversiteit Groningen
MSc Economics

Internship in  
September 2016 

Started as an  
Associate Consultant  

in September 2017

STEVEN
MOUS

During the final phase of studying my  
interest in consulting was really sparked by 
a number of events and business courses 
I joined. I applied for an internship at Bain 
and it greatly exceeded my expectations! 
Next to helping crack the problem our client 
was facing, the most rewarding part was 
to do this together with a team of unique  
people.

An internship starts with a week of training 
together with all new starters to set you up
for a successful 9 week experience on a case
team. My case was a revenue growth 
project in the semiconductor industry, quite 
different from my economics background 
and exactly why I was interested in 
consulting! The first Monday on the case I 
shook hands with the CEO, CFO and the full 
board of the client in a big kick-off meeting. 
During the case I worked on the analysis of  
entering a new market segment, for example  
using market data and by talking to experts 
on the industry. 2 years later, I can say that 
we truly made an impact!

Next to the case work, there were lots of 
activities that made me really enjoy my  
internship as Bain, such as the Christmas 
dinner in the Efteling, a bowling night with 
all the Associates, and team dinners on the 
road! When I received a full-time offer at the 
end, it was an easy decision to come back 
after finishing my studies! Visit www.bain.com/careers for more information about  

internship opportunities at Bain & Company Amsterdam!
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Beyond growth.
We’re dedicated to your success with deep career 
development and networking opportunities. Based on our 
own employee’s ratings Comparably ranked us as the 
number one company for career growth in 2022.

careers.bcg.com Beyond is 
where we begin.
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Beyond is 
where we begin.

The Boston Consulting Group  

Company Profile  
Expedition Strategy 2022  

BCG is a renowned international strategy consulting firm. Our mission is to help 
leading corporations create and sustain competitive advantage by offering 
highquality, company-specific advice. We work collaboratively with clients on 
projects that vary from mergers and acquisitions to reorganizations, from growth 
strategies to innovation. 

BCG delivers expert advice in a number of Practice Areas including Consumer 
Goods, Retail, Financial Services, Industrial Goods, Climate & Sustainability, 
Energy, and High Technology. Our advice is always preceded by fact-based 
quantitative analysis. Our customer base is wide-ranging and includes 
multinational corporations, industry leaders and top management firms. We 
partner with clients from the private and public sector, as well as charities and 
not-for-profits. 

BCG is the most successful and fastest-growing strategy consultant in the 
Netherlands. Our consultants are - at the same time - team players and thought 
leaders, creative and organized ational and emotionally intelligent. 

Helping our people to reach their full potential 

The quality of our work is determined by the skills and capabilities of our people. 
At BCG you have the freedom to learn and to grow. From the very start, new hires 
are exposed to a wide range of clients and industries. When you join BCG, you 
will be supported and encouraged to collaborate or take ownership of a variety of 
tasks. 
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OC&C Strategy 
Consultants 

Uncommon sense
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OC&C Strategy Consultants
Opgericht in 1987 is OC&C een leidende mondiale 
strategisch adviesfirma die zich toelegt op helder denkwerk 
in de meest complexe vraagstukken waarmee management 
teams zich heden ten dage geconfronteerd zien. OC&C’s 
cliënten behoren tot de meest gerespecteerde bedrijven en 
private equity investeerders ter wereld, in sectoren variërend 
van detailhandel, consumentengoederen en vrije tijd & 
toerisme, tot media, technologie, industriële producten en 
zakelijke dienstverlening. 

Contactgegevens
Maartje ten Cate (recruitment) 
rotterdam.recruitment@occstrategy.com
www.occstrategy.com

Wie zoeken wij?
Talent, toewijding en enthousiasme zijn belangrijker dan wat 
voor studie je hebt gedaan. Belangrijke trefwoorden zijn: 
superieure analytische vaardigheden, sterke 
nieuwsgierigheid, ondernemend, gedreven, volwassen, 
no-nonsense-mentaliteit. Je moet in teams willen werken en 
hebt een positief-kritische houding. 

Uncommon sense
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Stage 
bij McKinsey
www.mckinsey.nl
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Als strategisch consultant staat McKinsey over de hele wereld bekend  
om zijn oplossingsgerichte aanpak met een sterke analytische en feitelijke 
onderbouwing. Al onze projecten worden uitgevoerd in teamverband.  
Deze teams werken voor periodes van enkele weken tot zes maanden 
intensief met elkaar samen. Het resultaat van onze projecten staat of valt 
met het goed functioneren van deze teams. Om een beter inzicht to krijgen 
in de verschillende persoonlijkheden in een team, wordt binnen McKinsey 
gewerkt met MBTI.

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) geeft inzicht in de persoonlijkheden van de teamleden. 
Tijdens jullie bezoek aan McKinsey zal een MBTI trainer jullie uitleg geven over jullie persoonlijke 
voorkeuren. Om het MBTI gedeelte van de workshop goed te laten verlopen, hebben wij jullie 
gevraagd om vooraf online een vragenlijst in te vullen.

Voor alle duidelijkheid: de MBTI vragenlijst zal nooit gebruikt worden voor selectiedoeleinden, 
maar dient uitsluitend als een middel voor zelfinzicht en teameffectiviteit. De uitkomsten zullen 
tijdens de workshop aan ledereen worden teruggegeven en op geen enkele andere manier door 
McKinsey worden gebruiket of bewaard.

Uiteraard krijgen jullie, naast de MBTI workshop, genoeg gelegenheid om kennis to maken met 
ons kantoor en onze collega’s in Amsterdam!
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KPMG Deal & 

Growth Strategy
KPMG Deal & Growth Strategy is 
the strategy consulting unit of 
KPMG in the Netherlands. We 
advise corporates and private-
equity funds over strategic issues, 
acquisitions and investments. 

Deal & Growth Strategy is part of 
KPMG Global Strategy Group, a 
practice 2,500 people strong 
focused on Deal-, Business model-, 
and Operating-strategy. The Global 
Strategy Group supports 220,000 
KPMG professionals across 146 
countries.

Our People
At KPMG Deal & Growth Strategy 
you can engage with the broadest 
variety of strategic questions and 
develop into an allround strategy 
professional with a strong M&A 
expertise. 

We go about strategy consulting 
leveraging the full breath of KPMG 
expertise: Deals, Technology, D&A, 
Risk and Sustainability are only 
some of the topics you can 
discover during our strategy 
engagements.

Global 
Strategy
Group

werkenbijkpmg.nl
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Join the 

human side 

of strategy
Who we look for:

We are looking for both Interns and 
Consultants to (up to 3 years 
experience) strengthen our growing 
team.  

Our preferred candidates have a 
strong academic record and a broad 
variety of non-academic interests 
and achievements. 

We look for a curious attitude and 
an analytical mindset. Our people 
embody the values which have 
characterized KPMG over the past 
century: pragmatic & independent 
thinking, and a personable 
approach. Do you have what it 
takes? 

Want to know more? Let’s 
meet!
Meet our colleagues during 
Expedition Strategy or email our 
recruiter Jasmijn Naudé
(Naude.Jasmijn@kpmg.nl).

People-driven progress.

Global 
Strategy
Group

werkenbijkpmg.nl



24

Locaties
Amsterdam
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Bestuur 2022

Hugo Smid Rick Geling

Marnix Peek Anna Baving
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