Mediaan ICT-prijs voor werk aan project Anatech
Jules Houben, ICT-student aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen, is de
winnaar geworden van de tweede Mediaan ICT-prijs. Op vrijdag 5 juli
j.l. ontving hij de prijs die wordt toegekend door de Heerlense ICTdienstverlener Mediaan/abs.
Jules Houben won de Mediaan ICT-prijs met de ontwikkeling van een
softwareprogramma waarmee het Sittardse bedrijf Anatech, producent van
geavanceerde meetinstrumenten voor chemische en fysische laboratoria, deze
instrumenten kan testen in hun ontwikkelingsfase. Het pakket software
waarmee Anatech deze instrumenten tot nu toe uittest, beschikt niet over de
gewenste flexibiliteit. Reden voor het bedrijf om de Proeftuin ICT van de hogeschool opdracht te geven een nieuw software pakket te ontwikkelen met de
gewenste mate van flexibiliteit en configureerbaarheid in de communicatie met
meetinstrumenten. De software is bedoeld voor intern gebruik bij Anatech en
heeft als doel om te testen of de meetinstrumenten correct functioneren. De
instrumenten kenmerken zich door een hoge nauwkeurigheid en beschikken
over een eigen ingebouwde intelligentie. Dagelijks zijn zij in gebruik bij duizenden laboratoriummedewerkers in meer dan 120 landen.
Volgens de jury is Jules Houben erin geslaagd om zijn opdrachtgever precies
duidelijk te maken wat deze aan het einde van het project mag verwachten
aan resultaat. Ook heeft hij de jury helder kunnen uitleggen wat de (complexe)
opdracht exact heeft behelsd en wat zijn bijdrage daarin is geweest. Jules
heeft de jury kunnen overtuigen van zijn inzicht in de klant, diens problematiek, de opdracht zelf en de rol van ICT daarin. Met zijn project slaat hij op een
uitstekende manier een brug tussen de business van de klant en ICT, het
belangrijkste uitgangspunt van Mediaan/abs te Heerlen.
Jules Houben ontving de prijs uit handen van directeur Léon Beerendonk van
Mediaan/abs: een geheel verzorgde opleiding van een week bij softwarespecialist Sun in Sillicon Valley in de Verenigde Staten van Amerika. Ook krijgt
Jules de gelegenheid om bij Mediaan/abs een afstudeeropdracht uit te voeren
met uitzicht op een vast dienstverband. Houben’s teamgenoten – medestudenten Nadine Wolff, Ruben Philippen, Ruben Moonen en Robert Vissers –
kregen ieder een cadeaubon ter waarde van €200.
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